
Сумська обласна рада 
Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

ПОГОДЖЕНО             ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Директор Департаменту освіти і науки         Ректор КЗ СОІППО 
Сумської ОДА 
 
 ____________________ В.ГРОБОВА      ___________________Ю.НІКІТІН 

 
ПЛАН РОБОТИ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
на 2019 рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

План схвалено та рекомендовано до друку 
вченою радою комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
«21» грудня 2018 року, протокол № 14 

 
 

    Упорядники: 
 
 

 
 
 
 

 
План роботи комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на 2019 рік / За заг. ред. 

С. Панченко. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019. 278 с. 

Нікітін Ю.О. – д-р. іст. наук, доцент, ректор  
Панченко С.М. – канд. психол. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 
Грицай С.М. – канд. пед. наук, проректор з наукової роботи 
Удовиченко І.В. – канд. пед. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 
Захарова І.О. – канд. пед. наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки  
Вознюк А.В. – канд. психол. наук, доцент, завідувач кафедри психології, секретар вченої ради 
Петрова Л.Г. – канд.техн.наук, доцент, завідувач кафедри освітніх та інформаційних технологій 
Головач Е.В. – завідувач навчального відділу 
Сердюк О.П. – завідувач навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку  
Кириченко О.М. – завідувач науково-видавничого відділу 
Остапенко О.І – завідувач навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання  
Марухина І.В. 
Дідоренко Ю.М. 

– завідувач навчально-методичного центру психологічної служби 
– завідувач обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти 

Волобуєва І.І. – завідувач бібліотеки 
Придатко О.О. – головний бухгалтер 
Панасюра А.С. – спеціаліст науково-видавничого відділу 



 3 

ЗМІСТ 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 4 
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ………………………………………………………………………….. 8 
1.1. Структура КЗ СОІППО………………………………………………………………………………………………………………………... 8 
1.2. Регламент роботи КЗ СОІППО……………………………………………………………………………………………………………….. 9 
1.3. План засідань рад КЗ СОІППО …………………………………………………………………………………………………………...….. 11 
1.4. Співпраця з навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України………………………. 18 
РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ…………. 26 
2.1. Реалізація нормативно-правових документів……………………………………………………………………………………………...… 26 
РОЗДІЛ ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ ……………………………………………………………………………………….……. 38 
3.1. Науково-практичні конференції, круглі столи КЗ СОІППО…………………………………………………………………………..……. 38 
РОЗДІЛ ІV. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ…………………………………………………………………………………………………………. 43 
4.1. Контингент осіб, споживачів освітніх послуг, на яких буде спрямована освітня діяльність……………………………………………. 43 
4.2. Упровадження сучасного змісту та різноманітних форм навчання слухачів, студентів………………………………………………… 49 
4.3.План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ СОІППО ………………………………………. 58 
4.4. Здійснення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовки працівників галузі освіти ………………… 61 
4.5. Розробка нормативно-правового забезпечення освітнього процесу ……………………………………………………………………… 88 
4.6. Розробка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу………………………………….………………………………….. 107 
4.7. Навчально-методичні заходи з науково-педагогічними працівниками, навчально-допоміжним персоналом………………….........… 125 
РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………………………………………………………. 126 
5.1. Зміст науково-методичного супроводу педагогів області та форми організації науково-методичної роботи…………………………. 126 
5.2. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми………………………………………………………………………….… 162 
5.3. Науково-методичний супровід організаційних форм проведення інтелектуальних конкурсів учнівської молоді та фахової 
майстерності педагогічних працівників………………………………………………………………………………………………………..…. 

 
168 

РОЗДІЛ VІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………………………………………………………………………… 171 
6.1. Науково-дослідна тема КЗ СОІППО…………………………………………………………………………………………………………. 171 
6.2. Апробація наукових та науково-методичних досліджень науково-педагогічних працівників ………………….…………………....…. 177 
6.3. Експертно-аналітична діяльність: рецензування дисертацій, монографій, підручників, посібників, програм, збірників, 
авторефератів……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 
178 

РОЗДІЛ VІІ. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ…………………………………………..…. 180 
7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю……………………………………………………………… 180 
7.2. Координація дослідно-експериментальної діяльності …….………………………..……………………………….…………………….. 184 
7.3. Стан ведення дослідно-експериментальної, інноваційної та проектної діяльності в закладах освіти  Сумської області …………..… 193 
7.4.Науково-методичний супровід впровадження освітніх інновацій…………………………………………………………………………. 196 



 4 

РОЗДІЛ VІІІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ …………..………………………… 203 
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти…………………………………………………………………………. 203 
РОЗДІЛ ІХ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ).. 205 
9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних (міських) методичних кабінетів (центрів)….......... 205 
9.2. Діяльність та мережа районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів (центрів)………………………………………………………… 211 
РОЗДІЛ Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ …………………………………………………………………………………………………… 219 
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та громадськими 
організаціями…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 
219 

10. 2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів…………………………………………………………………………………. 221 
РОЗДІЛ ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ………………………………………………………………………………….. 222 
11.1. Моніторинг освітньої діяльності…………………………………………………………………………………………………………… 222 
11.2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання ……………………………………………………...…… 226 
РОЗДІЛ ХІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………………………………………….… 233 
12.1. Робота бібліотеки……………………………………………………………………………………………………………………….…… 233 
12.2. Видавнича діяльність………………………………………………………………………………………………………………….…….. 236 
12.3. Виставкова діяльність………………………………………………………………………………………………………………….……. 241 
РОЗДІЛ ХІІІ.  ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ ОБЛАСТІ …………….……………………..….. 244 
13.1. Робота навчально-методичного центру психологічної служби ………………………………………………………………………..…. 244 
РОЗДІЛ ХІV. ДІЯЛЬНІСТЬ З ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ…................................................................................................. 263 
14.1. Робота обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти……………………………………………………………………………...... 263 
РОЗДІЛ ХV. ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ………….... 259 
15.1. Фінансово-господарська діяльність ……………………………………………………………………………………………………..…. 259 
РОЗДІЛ ХVІ. ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ НА 2019 РІК…………………………………………...…. 262 
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 267 
Додаток 1. Графік навчального процесу на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки (напрям перепідготовка) на  
2018/19 н. р. ……………………………………………………………………………………………………………………………………....… 

 
267 

Додаток 2. Графік навчального процесу з підвищення кваліфікації працівників галузі освіти на 2019 рік………………………………… 268 
Додаток 3. План-сітка проведення методичних заходів КЗ СОІППО з педагогічними (управлінськими) кадрами області на 2019 рік…. 276 
ОСНОВНІ СКОРОЧЕННЯ ………………………………………………………………………………………………….………………….. 277 



 5 

ВСТУП 
 
Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – КЗ СОІППО) є  комунальним вищим 

навчальним закладом, заснований Сумською обласною радою, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, департаменту освіти і 
науки Сумської ОДА. 

Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету 
Міністрів України, наказами МОН України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської ОДА, розпорядчими 
документами ДОН Сумської ОДА, Статутом КЗ СОІППО,  іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти і науки. 

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. 

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 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.). 

Інститут надає 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 спеціаліста, магістра (державна ліцензія МОН України на надання освітніх послуг навчальними 
закладами, пов’язаними із одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра Серія АЕ № 458495. Рішення 
про видачу ліцензії Акредитаційної комісії від 03.06.2014 р., протокол № 109, наказ МОН України від 11.07.2014 р. № 2323 Л та Ліцензійної 
комісії від 23.06.2016 р., протокол № 9/1, наказ МОН України від 30.06.2016 р., № 1397-л). 

Пріоритетними напрямами діяльності Інституту на 2019 рік є: 
 організаційно-управлінська діяльність – формування стійкої позитивної академічної репутації Інституту за всіма напрямками 

діяльності; 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; підвищення рівня стратегічного управління, запровадження ефективної кадрової політики, удосконалення 
системи управління якістю освітніх послуг; 

 освітня діяльність – запровадження інноваційній в освітню діяльність Інституту відповідно до вимог реформування українського 
суспільства та освіти в Україні, євроінтеграційних пріоритетів, завдань щодо формування національно-патріотичної свідомості громадян; 
формування ключових особистісно-професійних компетентностей, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції, 
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соціальної злагоди й здатності до працевлаштування у суспільстві; забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших 
освітніх потреб працівників галузі освіти Сумської області через удосконалення освітніх програм; інтеграція в освітньому процесі Інституту 
формальної, неформальної та інформальної освіти; впровадження інтерактивних організаційних форм з метою формування у слухачів та 
студентів особистісно-професійних компетентностей;  

 науково-методична діяльність – удосконалення процесу координації діяльності районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів 
органів управлінь освіти як науково-методичних установ, предметних методичних об´єднань (кафедр) закладів освіти; організація 
ефективної, мобільної роботи методичної служби області; підвищення науково-методичного рівня і фахової майстерності педагогічних і 
керівних кадрів; забезпечення науково-методичного супроводу освітнього процесу в закладах освіти Сумської області; реалізація 
міжнародних, всеукраїнських, регіональних освітніх проектів; надання адресної методичної допомоги керівним та педагогічним працівникам 
області; запровадження масових форм колективно-компетентнісної взаємодії; 

 наукова та інноваційна діяльність – розвиток наукового потенціалу, удосконалення наукової та інноваційної діяльності, реалізація 
наукових досліджень з актуальних проблем розвитку галузі освіти та запровадження їх у освітній процес; реалізація наукової теми 
Інституту; розширення взаємозв’язків науки і освіти, створення та реалізація різних моделей інтеграції вищої освіти і науки, здійснення та 
апробація наукових й науково-методичних досліджень в освітній галузі; участь у виконанні державних, галузевих та регіональних цільових 
програмах; реалізації інноваційних педагогічних технологій; забезпечення високого рівня якості наукової продукції науково-педагогічних 
працівників для підвищення індексів її цитування та академічну мобільність професорсько-викладацького складу, слухачів і магістрантів; 

 міжнародне співробітництво та партнерство з вітчизняними вищими навчальними закладами, закладами післядипломної 
педагогічної освіти, освітніми та науковими установами, громадськими організаціями – розширення спектру партнерських стосунків у 
галузі освіти і науки з метою інтеграції у світовий освітянський простір; забезпечення взаємодії і розвитку міжнародних, всеукраїнських та 
регіональних відносин за всіма напрямами; розробка і реалізація спільних освітянських проектів, наукових досліджень, науково-практичних 
заходів різного рівня; впровадження світових практик підготовки фахівців в освітній сфері, обміну передовим досвідом проектного підходу 
в організації роботи закладів освіти, 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 реалізація спільних наукових заходів й досліджень; 

 моніторингова діяльність – здійснення тематичних моніторингових досліджень з метою відстеження тенденцій функціонування 
регіональної системи освіти; визначення освітніх досягнень та проблем, перспектив і напрямів розвитку галузі; надання методичних 
рекомендацій за результатами моніторингових досліджень;  

 організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання – організація, підготовка та координація проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів освіти Сумській області, здійснення аналітико-
моніторингової діяльності за результатами проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників; 

 упровадження психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу освітнього процесу – здійснення організаційних, 
координуючих та навчально-методичних функцій у галузі практичної психології, соціальної педагогіки в закладах освіти Сумської області, 
психологічне забезпечення освітнього процесу, організація соціально-педагогічного патронажу в закладах освіти, запровадження новітніх 
форм просвітницької та консультативної роботи з підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу в закладах освіти 
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та сім’ях, організація груп швидкого реагування для надання соціальної і психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях, забезпечення 
якісної консультативно-методичної допомоги на замовлення; 

 інформаційно-видавнича діяльність – розширення сфери редакційно-видавничої діяльності шляхом продукування наукової 
інформації та репродукування фахових знань і основ педагогічних наук; оприлюднення основних результатів діяльності фахівців інституту 
та педагогічних працівників області; підвищення інформаційної складової освітніх досліджень; оприлюднення й обговорення педагогічною 
спільнотою наукових досягнень та інноваційних результатів; висвітлення результатів наукової, науково-педагогічної, науково-організаційної 
діяльності та оприлюднення результатів досліджень; створення якісної освітньої продукції; 

 фінансово-господарська діяльність – забезпечення достатнього фінансування, зміцнення власної навчально-матеріальної бази. 
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РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 Структура КЗ СОІППО (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. 
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1. 2. Регламент роботи КЗ СОІППО 
Таблиця 1.2.1 

 
№ 
з/п Термін Зміст роботи 

форма проведення заходу 
Контингент, на потребу якого 

спрямована робота 
Місце 

проведення 
Відповідальні особи, 

організатори 
 

1 2 3 4 5 6 
Засідання ректорату Члени ректорату КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Організаційне заняття слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Слухачі курсів КЗ СОІППО Захарова І.О. 

Інструктивно-методична нарада зі старостами груп 
слухачів курсів 

Старости груп КЗ СОІППО Пащенко О.К. 

1 Щотижня 

Оперативні наради при проректорові Завідувачі НМ відділів та бібліотеки  
 КЗ СОІППО 

КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
Сердюк О.П. 
Остапенко О.І. 
Волобуєва І.І. 

Засідання вченої ради Члени ради КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Засідання науково-методичної ради Члени ради КЗ СОІППО Грицай С.М. 
Засідання ради факультету Члени ради КЗ СОІППО Захарова І.О. 
Засідання кафедр Науково-педагогічні працівники КЗ СОІППО Завідувачі кафедр 
Засідання навчально-методичних відділів Педагогічні працівники, методисти КЗ СОІППО Завідувачі відділів 
Засідання редколегії газети «Педагогічна трибуна» Члени редколегії КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 

Панасенко І.М. 

2 Щомісяця 

Методичні порадники Методисти, учителі ЗЗСО КЗ СОІППО, 
ЗЗСО області 

Удовиченко І.В. 
методисти 

Засідання обласних творчих груп Члени обласних творчих груп КЗ СОІППО, 
ЗЗСО 
Сумської 
області 

Удовиченко І.В. 
методисти 

Методичні консиліуми, колоквіуми Методисти КЗ СОІППО КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
методисти 

Заняття обласних шкіл Методисти, учителі ЗЗСО КЗ СОІППО,  
ЗЗСО 
Сумської 
області 

Удовиченко І.В. 
методисти  

3 Раз на 
квартал 

Мобільні консультпункти Методисти, вчителі ЗЗСО ЗЗСО 
Сумської 
області 

Удовиченко І.В. 
методисти 
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1 2 3 4 5 6 
Засідання експертної групи з психологічної експертизи 
діагностичного та корекційно-розвивального 
інструментарію, що використовується у закладах 
освіти Сумської області 

Практичні психологи, соціальні 
педагоги ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, ЗВОІ-ІІ 
р.а., громадські організації 

НМЦ ПС Марухина І.В. 

Засідання редколегії інформаційного, науково-
методичного журналу «Освіта Сумщини» 

Члени редколегії КЗ СОІППО Панасюра Г.С. 
Панасюк В.Ю. 

Засідання експертних груп з рецензування власних 
методичних розробок педагогів, які претендують на 
присвоєння педагогічних звань 

Науково-педагогічні, педагогічні 
працівники  
КЗ СОІППО, члени експертних груп 

КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Удовиченко І.В. 

Засідання атестаційної комісії Педагогічні працівники, члени комісії КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Удовиченко І.В. 
Сердюк О.П. 

4 Раз на 
півріччя 

Засідання експертних груп з рецензування матеріалів 
передового педагогічного досвіду, схваленого на 
районному (міському) рівні  

Методисти, учителі ЗЗСО КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
Курган О.В. 

Засідання комісії зі схвалення власних методичних 
розробок педагогів, які претендують на присвоєння 
педагогічних звань 

Науково-педагогічні, педагогічні 
працівники, члени комісії 

КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Удовиченко І.В. 
Сердюк О.П. 

Підготовка аналітичного та статистичних звітів за 
підсумками роботи протягом року 

Працівники КЗ СОІППО КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Проректори 

5 Раз на рік 

Планування роботи інституту на календарний рік Працівники КЗ СОІППО КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Проректори 
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1. 3. План засідань рад КЗ СОІППО 
Таблиця 1.3.1 

 
№
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Засідання вченої ради (ВР) 

Про діяльність кафедри освітніх та інформаційних 
технологій: надбання і перспективи 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Петрова Л.Г. 

Про діяльність кафедри психології: надбання і 
перспективи 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

1 Січень 
 

Про затвердження до друку науково-методичних 
матеріалів 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

Про діяльність кафедри соціально-гуманітарної освіти: 
надбання і перспективи 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Жук М.В. 

Про діяльність кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 
менеджменту: надбання і перспективи 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Зосименко О.В. 
 

2 Лютий 

Про затвердження до друку науково-методичних 
матеріалів 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

Про діяльність кафедри теорії і методики змісту освіти: 
надбання і перспективи 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. 
 

Про впровадження інноваційних освітніх експериментів та 
проектів в Сумській області. 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Кириченко О.М. 

3 Березень  

Про затвердження до друку науково-методичних 
матеріалів 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

Основні фінансово-економічні показники КЗ СОІППО у 
2018 році та кошторис інституту на 2019 рік 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Придатко О.О. 

Про діяльність бібліотеки КЗ СОІППО: комплектацію, 
організацію та використання бібліотечного фонду 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Волобуєва І.І. 

4 Квітень 

Про затвердження до друку науково-методичних 
матеріалів 
 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

Про співпрацю Інституту з освітніми закладами, 
науковими установами, організаціями 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Кириченко О.М. 5 Травень 

Про планування курсів підвищення кваліфікації керівних 
та педагогічних кадрів Сумської області на 2019 рік 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Захарова І.О. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Про затвердження до друку науково-методичних 
матеріалів 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

Про реалізацію ІІ (концептуально-діагностичного) етапу 
наукової теми КЗ СОІППО 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Драновська С.В. 

Про актуальні напрями діяльності обласного ресурсного 
центру з підтримки інклюзивної освіти КЗ СОІППО 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Дідоренко Ю.М. 
 

6 Червень 

Про затвердження до друку науково-методичних 
матеріалів 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

Про підсумки виконання плану роботи КЗ СОІППО за 
перше півріччя 2019 року 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Грицай С.М. 
Удовиченко І.В. 
Панченко С.М. 

7 Серпень 

Про затвердження навчально-тематичних планів курсів 
підвищення кваліфікації на ІІ півріччя 2019 року та 
робочих навчальних планів з підготовки магістрів 2019-
2020 к.р. 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Захарова І.О. 

Про звіт роботи державної екзаменаційної комісії Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Захарова І.О. 
Про реалізацію концепції Нова українська школа: 
специфіка викладання іноземної мови 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Клюніна Н.В. 
8 Вересень 

Про затвердження до друку науково-методичних 
матеріалів 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

Про результати зовнішнього незалежного оцінювання 
2019 року в Сумській області 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Остапенко О.І. 

Про підсумки вступної кампанії 2019 року  Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Івашина Л.П. 

9 Жовтень 
 
 
 Про затвердження до друку науково-методичних 

матеріалів 
Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

Про роботу спеціалістів психологічної служби системи 
освіти щодо формування безпечного освітнього 
середовища 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

Про затвердження правил прийому до КЗ СОІППО у 2020 
к.р. 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Івашина Л.П. 

10 Листопад 

Про затвердження до друку науково-методичних 
матеріалів 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

Про затвердження звіту роботи КЗ СОІППО за 2019 к.р. Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Грицай С.М. 
Удовиченко І.В. 
Панченко С.М. 

11 Грудень 

Про затвердження плану роботи КЗ СОІППО на 2020 к.р. Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Грицай С.М. 
Удовиченко І.В. 
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Панченко С.М. 

Про організацію та проведення моніторингових 
досліджень у 2019 році 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Остапенко О.І. 

Про затвердження навчально-тематичних планів 
підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів 
Сумської області на І півріччя 2020 року 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Захарова І.О. 
 

Про затвердження до друку науково-методичних 
матеріалів 

Члени ВР Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

 
Засідання науково-методичної  ради (НМР) 

Про організаційно-психологічні умови розвитку суб’єктів 
освітнього процесу в освітніх округах 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
 

Про результати організаційно-підготовчого етапу 
дослідно-експериментальної роботи зі 
здоров’язбережувальної технології «Навчання у русі» у 
Сумській області 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Деменков Д.В. 

1 Січень 

Про результати експертизи авторських навчальних 
програм, науково-методичних видань та методичної 
продукції 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
 

Про організаційно-психологічні умови розвитку 
особистісної компетентності педагога 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
Чижиченко Н.М. 

Про професійний розвиток педагогів з проблем 
здоров’яспрямованої освіти 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Успенська В.М. 

2 Лютий 

Про результати експертизи авторських навчальних 
програм, науково-методичних видань та методичної 
продукції 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
 

Про діяльність науково-дослідної лабораторії з проблем 
медіаосвіти та медіа грамотності 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Петрова Л.Г. 

Про участь науково-педагогічних працівників 
КЗ СОІППО у міжнародних, Всеукраїнських та 
регіональних науково-методичних заходах 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Кириченко О.М. 

3 Березень 

Про результати експертизи авторських навчальних 
програм, науково-методичних видань та методичної 
продукції 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
 

Про особливості організації інклюзивного освітнього 
середовища в закладах загальної середньої освіти 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Прядко Л.В. 

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності 
бібліотеки КЗ СОІППО у 2018 році» 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Волобуєва І.І. 

4 Квітень 

Про результати експертизи авторських навчальних 
програм, науково-методичних видань та методичної 
продукції 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
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Про реалізацію міжнародних, державних та обласних 
програм і проектів та співпрацю з Міжнародними 
організаціями 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Кириченко О.М. 

Про роботу психологічної служби системи освіти щодо 
попередження будь-яких форм насильства щодо дітей 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Марухіна І.В. 

5 Травень 

Про результати експертизи авторських навчальних 
програм, науково-методичних видань та методичної 
продукції 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
 

Про актуальні питання та перспективи розвитку 
дошкільної освіти Сумщини 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Про участь науково-педагогічних працівників 
КЗ СОІППО у міжнародних, Всеукраїнських та 
регіональних науково-методичних заходах 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Кириченко О.М. 

6 Червень 

Про результати експертизи авторських навчальних 
програм, науково-методичних видань та методичної 
продукції 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
 

Пріоритетні напрямки роботи психологічної служби 
системи освіти у 2019-2020 навчальному році 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Марухіна І.В. 

Про формування ключових компетентностей в учнів на 
уроках суспільних дисциплін 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

Про участь науково-педагогічних працівників 
КЗ СОІППО у міжнародних, Всеукраїнських та 
регіональних науково-методичних заходах 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Кириченко О.М. 
 

7 Вересень 

Про результати експертизи авторських навчальних 
програм, науково-методичних видань та методичної 
продукції 
 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
 

Про реалізацію компетентнісно орієнтованої освіти 
керівників навчальних закладів 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Зосименко О.В. 
Луценко С.М. 

Про особливості розвитку особистісно-професійної 
компетентності фахівців в умовах післядипломної 
педагогічної освіти 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Зосименко О.В. 
Єфремова Г. Л. 

Про результативність складання ЗНО 2019 року 
випускниками Сумської області 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Остапенко О.І. 

8 Жовтень 

Про результати експертизи авторських навчальних 
програм, науково-методичних видань та методичної 
продукції 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
 

Про компетентнісний підхід до розвитку професіоналізму 
педагога в напрямку цифрових технологій 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Шевченко Т.О. 
 

9 Листопад 

Про результати інноваційної діяльності в навчальних 
закладах Сумської області 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Кириченко О.М. 
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Про результати експертизи авторських навчальних 
програм, науково-методичних видань та методичної 
продукції 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

Про результати роботи над темою «Трансформація 
української освіти в контексті вітчизняних практик та 
світового досвіду» 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Жук М.В. 

Про затвердження Плану роботи науково-методичної 
ради КЗ СОІППО на 2020 рік 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Грицай С.М. 
Кириченко О.М. 

Про участь науково-педагогічних працівників 
КЗ СОІППО у міжнародних, Всеукраїнських та 
регіональних науково-методичних заходах 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Кириченко О.М. 
 

10 Грудень 

Про результати експертизи авторських навчальних 
програм, науково-методичних видань та методичної 
продукції 

Члени 
НМР 

Рішення НМР 13 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
 

 
Засідання ради факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки  (РФПКП) КЗ СОІППО 

Про виконання індивідуальних планів роботи викладачів 
факультету у ІІ півріччі 2018 р. 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.   
зав. кафедрами 

Модель розвитку інформаційно-цифрової компетентності 
педагога у системі післядипломної педагогічної освіти 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Подліняєва О.О.   

1 Січень 

Різне Члени 
РФПКП 
 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про стажування викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 
методистів районних (міських) відділів освіти та 
магістрантів денної форми навчання факультету 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Актуальність ЕОР при підвищенні кваліфікації 
педагогічних кадрів 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Петрова Л.Г. 

2 Лютий 

Різне Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Система курсової підготовки педагогічних кадрів з 
проблеми здоров’я спрямованої освіти 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Успенська В.М. 

Про сучасні підходи до організації освітнього процесу зі 
спеціальності 053 Психологія 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

3 Березень 

Про затвердження збірника статей студентів магістратури 
«Сучасна наука: погляд молодих» 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О. 

Про підготовку до друку збірника наукових праць 
магістрантів «Актуальні проблеми сучасної науки» 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О. 

Пошук моделі соціально-гуманітарної освіти Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Жук М.В. 

4 Квітень 

Різне Члени Рішення 14 КЗ СОІППО Захарова І.О. 
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РФПКП РФПКП 

Про результати заліково-екзаменаційної сесії студентів 
факультету у ІІ семестрі 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  
 зав. кафедрами 

Про підготовку до ДЕК на факультеті підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про організацію профорієнтаційної роботи на факультеті Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  
Івашина Л.П. 

5 Травень 

Різне Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Звіти про роботу кафедр факультету за 2018/19 
навчальний рік 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО зав. кафедрами 

Звіт про роботу факультету за 2018/19 навчальний рік Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про співпрацю закладів вищої та професійної освіти з 
кафедрою теорії і методики змісту освіти при викладанні 
мистецьких дисциплін 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. 

6 Червень 

Різне Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 
 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про схвалення навчально-тематичних планів підвищення 
кваліфікації на вересень-грудень 2019 р. 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про затвердження робочих програм підвищення 
кваліфікації та перепідготовки на вересень-грудень 2019 р. 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про схвалення : 
 плану наукової роботи студентів 
 плану виховної роботи факультету 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про систему курсової підготовки педагогічних кадрів з 
проблеми STEM освіти 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Кода С.В. 

7 Серпень 

Різне Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про надання індивідуального графіку відвідування занять 
студентам денної форми навчання 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про затвердження тематики дипломних магістерських 
робіт студентів денної форми навчання спеціальності 
«Управління навчальним закладу» 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про підготовку до стажування студентів денної форми 
навчання 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Відповідальні 
методисти 

8 Вересень 

Різне Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

9 Жовтень Про затвердження збірника статей студентів магістратури 
«Сучасна наука: погляд молодих» 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  
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Про підготовку керівників закладів освіти в умовах НУШ Члени 

РФПКП 
Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Перлик В.В. 

Різне Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про стажування студентів денної форми навчання Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Відповідальні 
методисти 

Про методичні та дидактичні засади формування 
індивідуальних пізнавальних стратегій у студентів 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Гиря О.О. 

Про сучасні підходи до організації освітнього процесу на 
курсах підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 
кадрів 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

10 Листопад 

Різне 
 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 
 
 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про підготовку до стажування студентів ІІ курсу заочної 
форми навчання 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

Про результати заліково-екзаменаційної сесії у І семестрі 
студентів факультету 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

 
Про досвід запровадження курсів за вибором кафедри 
соціально-гуманітарної освіти 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Жук М.В. 

Про затвердження плану роботи ради факультету  на 
2019 р. 

Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  

  11 Грудень 

Різне Члени 
РФПКП 

Рішення 
РФПКП 

14 КЗ СОІППО Захарова І.О.  
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1. 4. Співпраця з навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України 
 

Таблиця 1.4.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Березень 

2019  
Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
інноваційного 
розвитку освіти: 
глобальний та 
національний 
контексти» 

Науковці, аспіранти, 
здобувачі, викладачі 

Програма, 
збірник 
матеріалів 
конференції 

120 СДПУ  
ім. А.С.Мака 
ренка 

Зосименко О.В. Сбруєва А.А. 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

2.  Квітень  
2019  

Всеукраїнський 
учнівський фізичний 
конкурс «Левеня-
2019» 

Учні 7-11-х класів 
ЗНЗ, 1-2-х курсів 
ПТНЗ 

Участь у 
конкурсі 

5000 Заклади освіти 
області 

Лабудько С.П. Районні 
координатори 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

3.  Квітень, 
листопад  
2019  

Міжнародний  
інтерактивний  
природничий 
учнівський конкурс 
«КОЛОСОК» 

Учні 1-11 класів Участь учнів у 
конкурсі 

10000 ЗЗСО 
Сумської 
області 

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

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

4.  Квітень 
2019  

VІ Міжнародна 
науково-практичної 
конференції  
«Сучасні проблеми 
підготовки вчителя і 
його професійного 
удосконалення» 

Науково-педагогічні 
працівники, педагоги, 
психологи 

Програма 
конференції,  
доповіді, 
тези,  
проведення  
майстер-класів 

100 Чернігівський 
національний 
педагогічний 
університет  
ім. Т.Г. Шевченк
а  

Вознюк А.В. Чернігівський 
національний 
педагогічний 
університет  
імені  
Т.Г. Шевченка П

ре
с-

ре
лі

зи
 



 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.  Травень 

2019  
ІV Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
«Психологічні 
координати розвитку 
особистості: реалії та 
перспективи» 

Науково-педагогічні 
працівники, педагоги, 
психологи 

Програма 
конференції,  
доповіді, тези,  
проведення  
майстер-класів  

100 Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
В. Г.  
Короленка 

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

 

6.  Червень 
2019  

ІІІ Всеукраїнський 
конгрес з 
організаційної та 
економічної 
психології «Актуальні 
проблеми розвитку 
організаційної та 
економічної 
психології в Україні». 

Науково-педагогічні 
працівники, педагоги, 
психологи 

Програма 
конференції,  
доповіді, тези,  
проведення  
майстер-класів  

100 Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет 
імені Івана 
Огієнко 

Вознюк А.В. Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені 
Івана Огієнко 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

7.  Листопад  
2019  

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. Міністерство освіти 
і науки України 

П
ре

с-
 

ре
лі

зи
 

8.  Листопад  
2019  

Міжнародний 
учнівський конкурс 
«Бобер-2019» 

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

6000 Навчальні 
заклади області 

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

ре
с-

ре
лі

зи
 

9.  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. 
О.Довженка 
СДПУ ім. 
А.Макаренка 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

10.  Протягом 
року 

Керівництво STEM- 
GRUP кафедри 
ТМЗО 

Педагогічні 
працівники кафедри   

Інформаційно-
аналітичні 
матеріали 

5 
ЗСО 

КЗ СОІППО Сєрих Л.В. СумДУ; 
ІПФ НАН України 
 

П
ре

с-
ре

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

року 
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. Управління (відділи) 
освіти 
райдержадміністраці
й, міських рад, ОТГ 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

12.  Протягом 
року 

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

Педагогічні 
працівники закладів 
позашкільної освіти   

Підвищення 
професійної 
компетентності 
педагогів 

180 КЗ СОІППО Сєрих Л.В СумськийОЦПО та 
РТМ; 
Сумський 
ПДЮ; 
Сумський ЦЕНТУМ 
Сумський НТТМ 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

13.  Протягом 
року 

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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.  Протягом 

року 
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

 

15.  Протягом 
року 

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

Педагогічні 
працівники закладів 
освіти   

Підвищення 
загальнокульту
рної 
компетентності 
педагогів 

70 КЗ СОІППО Сєрих Л.В Вище училище 
мистецтв і культури 
ім. Д.Бортнянськогo; 
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

 

16.  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
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17.  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 
райдержадміністра-
цій, міських рад 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

18.  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

 

19.  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

 

20.  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

 

21.  Протягом 
року 

Інститут обдарованої 
дитини НАПН 
України 

Учні, учителі 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
області 

Участь у 
конкурсах, 
змаганнях, 
турнірах 
учителів, учнів  

1000 м. Київ Удовиченко І.В. МОН України 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 



 23 
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22.  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’яспрямованог
о 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

 

23.  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

 

24.  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

 

25.  Протягом 
року 

Організація навчання 
вчителів методиці 
викладання предмета 
«Основи здоров’я», 
проекту «Захисти себе 
від ВІЛ». 
Координування 
проектів 
Європейського Союзу 
та Глобального фонду 
щодо здійснення 
профілактичної 
роботи в системі 
освіти 

Методисти 
методичних кабінетів 
Педагогічні 
працівники  закладів 
загальної середньої 
освіти 

Підвищення 
професійної 
компетентності 
педагогів. 
Сертифікат про 
проходження 
навчання 

200 Сумська область Успенська В.М. ГО «Дитячий фонд 
«Здоров’я нації 
через освіту» 

П
ре

с-
ре

лі
зи
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26.  Протягом 

року 
Координація 
проектів «Маршрут 
безпеки» та «Футбол 
– чесна гра» 

Педагогічні 
працівники  закладів 
загальної середньої 
освіти 

Методичні 
рекомендації 

25 Сумська область Успенська В.М. Німецьке товариство 
міжнародного 
співробітництва 
Deutsche Gesellschaft 
fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) П

ре
с-

ре
лі

зи
 

27.  Протягом 
року 

Впровадження 
здоров’язбережу-
вальної 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 виховання 
та спорту 
 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

28.  Протягом 
року 

Підготовка педагогів 
з упровадження 
методичного 
посібника для 
тренерів 
«Репродуктивне 
здоров’я та 
відповідальна 
поведінка учнівської 
молоді» 

Педагогічні 
працівники  закладів 
загальної середньої 
освіти  

Сертифікат про 
проходження 
навчання 

100 Сумська область Успенська В.М. Міжнародний 
благодійний фонд 
«Здоров’я жінки і 
плану плану сім’ї» 
(м. Київ)  

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

29.  Протягом 
року 

Реалізація освітньо-
культорологічної 
програми «Перлини 
малої батьківщини» 

Педагоги, учнівська 
студенсь-ка 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 
Меморіальний 
будинок-музей 
А.П.Чехова 

П
ре

с-
ре

лі
зи
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30.  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 
райдержадміністрацій, 
міських рад 

П
ре

с-
ре

лі
зи
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РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

 
2. 1. Реалізація нормативно-правових документів 

Таблиця 2.1.1 
 

№ 
з/п Нормативний документ Очікувані результати Напрям діяльності КЗ 

СОІППО 
 

1 2 3 4 
 

Закони України 
1 «Про освіту»  від 05.09.2017  № 2145-VIII  забезпечення нормативно-правового регулювання 

відносин в системі загальної середньої освіти 
Освітня  
Організаційно-управлінська  
Науково-методична  
Інформаційно-видавнича 

2 «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII забезпечення нормативно-правового регулювання 
відносин в системі вищої освіти 

Освітня  
Організаційно-управлінська  
Науково-методична  
Інформаційно-видавнича 

3 «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV зі 
змінами від  06.09.2018 № 2541-VIII  

забезпечення нормативно-правового регулювання 
відносин в системі загальної середньої освіти 

Освітня  
Організаційно-управлінська  
Науково-методична  

4 «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-Ш зі змінами  
від 02.10.2018  

забезпечення нормативно-правового регулювання 
відносин в системі дошкільної освіти 

Освітня  
Науково-методична  

5 «Про управління об’єктами державної власності» від 
24.12.2015 № 910-VIII   

приведення установчих документів інституту у 
відповідність з вимогами законодавства 

Організаційно-управлінська  
Фінансово-господарська 

6 «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 
02.03.1915 № 222-VIII  зі змінами від  від 05.09.2017 № 2145-
VIII 

прийняття рішень щодо отримання ліцензій Організаційно-управлінська  
Освітня 

7 «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР  зі змінами від 
18.09.2018 №2542-VIII 

погодження графіку відпусток, складання графіка 
щорічних відпусток  

Організаційно-управлінська  
Фінансово-господарська 

8 «Про пенсійне забезпечення» від  05.11.1991 № 1788-XII зі 
змінами  від 25.07.2018 № 2443-VIII 

підрахунок стажу та підготовки відповідних документів 
дотримання чинного законодавства  

Організаційно-управлінська  
Фінансово-господарська 

9 «Про охорону праці» від 14.10.1992  № 2694-XII зі змінами  від  
від 19.12.2017 № 2249-VIII  

проходження вступного інструктажу з охорони праці та 
пожежної безпеки  

Організаційно-управлінська  

10 «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV зі 
змінами від 16.10.2012 N 5460-VI 

забезпечення, формування та реалізація єдиної 
державної інноваційної політики 

Наукова та інноваційна 

11 «Про наукову і науково-технічну від 26.11.2015 № 848-VIII зі 
змінами  від   від 03.10.2017 № 2148-VIII 

створення умов для наукової і науково-технічної 
діяльності 

Наукова та інноваційна 

12 «Про авторське право і суміжні  23.12.1993  № 3792-XII зі охорона особистих немайнових прав і майновихі прав Наукова та інноваційна 
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змінами  від  23.03.2017  N 1977-VIII  авторів та їх правонаступників   Організаційно-управлінська  

Фінансово-господарська 
13 «Про захист персональних даних» 01.06.2010 № 2297-VI  зі 

змінами  від 19.10.2017 № 2168 -VIII 
захист і обробка персональних даних,  дотримання 
законодавства  

Організаційно-управлінська  

14 «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939 зі 
змінами від 09.04.2015 № 319-VIII  

надання відповідей на запити  Організаційно-управлінська  

15 «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII  зі 
змінами від 03.07.2018 № 2475-VIII 

забезпечення реалізації державної політики у сфері дії 
відповідного Закону  

Організаційно-управлінська  

16 «Про державні нагороди України» 16.03.2000 № 1549-III  зі 
змінами від 13.04.2017  N 2013-VIII 

порушення клопотання щодо нагородження державними 
нагородами наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних працівників  

Організаційно-управлінська  

17 «Про позашкільну освіту»  від 22.06.2000 р. № 1841-Ш зі 
змінами від від 02.10.2018 № 2581-VIII 

аналіз умов для доступності до позашкільної освіти в 
регіонах 

Освітня  
Науково-методична  

18 «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від 
сексуальної експлуатації та сексуального насильства» від 
16.11.2016 № 1752-VIII 

підвищення рівня обізнаності  педагогічних працівників 
з питань захисту дітей від сексуального насильства 

Освітня  
Науково-методична  

19 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
від 23.09.1999  № 1105-XIV зі змінами від  18.09.2018 № 2542-
VIII  

оформлення лікарняних листів забезпечення 
оформлення лікарняних листів  

Організаційно-управлінська  
Фінансово-господарська 

20 «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» 20.10.2014 № 1706-VII зі змінами від  08.02.2018 № 2279-
VIII  

створення умов для здобуття  освіти для внутрішньо 
переміщених осіб 

Освітня  

21 «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо 
особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами 
до освітніх послуг»  від 23.05.2017  № 2053-VIII 

створення умов для здобуття  освіти для осіб з 
особливими освітніми потребами 

Освітня 
Психологічна служба 
Науково-методична 

 
Укази Президента України 

1 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 №  
489⁄95 

підвищення статусу педагогів, ознайомлення з кращим 
педагогічним досвідом 

Науково-методична  

2 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості» від 
22.03.2002 № 284  

виявлення та підтримка творчо обдарованої молоді, 
підвищення статусу педагогів 

Науково-методична  

3 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді ім. Тараса Шевченка» від 30.09.2010  
№ 928/2010 
 

виявлення та підтримка творчо обдарованої молоді, 
підвищення статусу педагогів 

Науково-методична  

4 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення 
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями» від 18.12.2007 № 1228/2007 

сприяння удосконаленню системи підготовки та 
перепідготовки педагогічних працівників з урахуванням 
особливих освітніх та реабілітаційних потреб дітей 
раннього та дошкільного віку 

Освітня  
Науково-методична  

5 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої 
молоді» від 24.04.2000 № 612 

забезпечення фінансування всеукраїнських учнівських і 
студентських олімпіад, творчих конкурсів, змагань 

Освітня  
Науково-методична  
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6 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки» від 13.10.2015  № 580   
осмислення теоретичних основ, методології, напрямів, 
шляхів розвитку та практичного досвіду національно-
патріотичного виховання дітей та молоді 

Освітня  
Науково-методична  

7 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року» від 25.06.2013  №34 

проведення курсової підготовки для керівних та 
педагогічних кадрів позашкільної освіти  

Освітня  
Науково-методична  

8 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 
освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926/2010 

забезпечення поліпшення функціонування та 
інноваційного розвитку освіти в Україні,  підвищення 
ї якості та доступності, інтеграції до європейського 
освітнього простору із збереженням національних 
досягнень і традицій  

Освітня  
Науково-методична  

 
Постанови Верховної Ради України, рішень Комітетів ВРУ 

1 «Про затвердження Державного стандарту початкової 
загальної освіти» 20.04.2011 № 462 

забезпечення переходу початкових класів на навчання за 
новим стандартом і навчальними програмами 

Освітня  
Науково-методична  

2 «Про затвердження Положення про Міжнародний мовно-
літературний конкурс учнівської та студентської молоді  
ім. Тараса Шевченка» від 01.06.2011 № 571 

виявлення та підтримка творчо обдарованої молоді, 
підвищення статусу педагогів 

Науково-методична 

3 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 
29.04.2015 № 266 зі змінами від   01.02.2017 № 53 

запровадження освітніх програм і навчальних планів за 
узгодженими переліками та ліцензованими обсягами 

Освітня  

4 «Про затвердження стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти» від 23.11. 2011 № 1392 зі змінами  від  
07.08.2013 № 538  

забезпечення переходу на навчання за новим стандартом 
і навчальними програмами 

Освітня  
Науково-методична  

5 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу» 
від 11.07.2007 № 926 зі змінами  від  26.04.2017 № 294  

забезпечення підготовки вчителів на всіх ступенях ЗНЗ  
з проблеми ВІЛ/СНІДу та толерантного ставлення до 
ВІЛ-інфікованих до повного охоплення підготовленими 
педагогами всіх навчальних закладів 

Освітня  
Науково-методична  

6 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися державними навчальними закладами, іншими 
установами та закладами освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності» від 27.08.2010 № 796 зі змінами 
від 29.08.2018 № 681  

забезпечення нормативно-правового регулювання 
відносин щодо переліку платних послуг, які можуть 
надаватися державними навчальними закладами, 
іншими установами та закладами освіти 

Організаційно-управлінська  
Освітня 
Фінансово-господарська 

7 «Про встановлення розміру доплати за окремі види 
педагогічної діяльності» від 25.08.2004 № 1096 зі змінами від 
14.02.2018 № 72   
 

поліпшення умов оплати праці працівників Організаційно-управлінська  
Фінансово-господарська 

8 «Про внесення змін до Порядку виплати надбавок за вислугу 
років педагогічним та науково-педагогічним працівникам 
навчальних закладів і установ освіти» від 25.08.2004. № 1089 

поліпшення умов оплати праці працівників Організаційно-управлінська  
Фінансово-господарська 

9 «Про затвердження Державного стандарту початкової 
загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» 

удосконалення змісту освіти  Освітня  
Науково-методична  
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від 21.08.2013 № 607 

10 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу 
освіту» від 05.12.2014  № 726  зі змінами від  21.03.2016 № 212  

дотримання вимог нормативно-правових актів щодо 
порядку оголошення конкурсів на заміщення посад 
керівників вищих навчальних закладів 

Організаційно-управлінська  

11 «Про затвердження Порядку формування державного 
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів» від 15.04.2013 №306  зі змінами від  
24.10.2018 № 865  

формування державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

Освітня  
Організаційно-управлінська  

12 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-
конструкторських робіт і дисертацій» від 03.03.1992 р. № 162 зі 
змінами від    25.11.2015 №  1027 

державна реєстрація науково-дослідних, дослідно-
конструкторських робіт і дисертацій 

Наукова та інноваційна 

13 Про затвердження Державної соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2020 року» від 24 .02.2016  № 111 

підвищення рівня обізнаності дітей та молоді щодо 
запобігання торгівлі людьми 

Освітня  
Науково-методична  

14 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти» від 25.08.2004  № 
1095 зі змінами від  14.12.2016  № 1033  

забезпечення організаційно-методичний супроводу 
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 
якості освіти 

Організаційно-методичний 
супровід ЗНО  
Моніторингова  

15 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» від 
31.12.2005  № 1312 зі змінами  22.08.2018 № 624  

забезпечення організаційно-методичний супроводу 
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 
якості освіти 

Організаційно-методичний 
супровід ЗНО 
Моніторингова 

16 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися навчальними закладами, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності» від 27.08 2010  № 796 зі змінами  
від  29.08.2018 № 681  

використання  в роботі Організаційно-управлінська  
Фінансово-господарська 

17 «Деякі питання розслідування та  обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві» від 
30.11.2011  № 1232 зі змінами від  26.04.2017 № 294 
 

використання  в роботі Організаційно-управлінська  

18 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах» від 09.08.2001  
№ 978  зі змінами від 31.10.2018  № 901  

використання для підготовки матеріалів до  
акредитаційної експертизи освітніх програм 

Освітня  

19 «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми 
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» від 
07.10.2015  № 1053-р 

підвищення рівня просвітницької роботи щодо 
профілактики торгівлі людьми 

Освітня  
Науково-методична  

20 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2020 року» від 24.02.2016  № 111  

підвищення рівня просвітницької роботи щодо 
профілактики торгівлі людьми 

Освітня  
Науково-методична  

21 «Про затвердження плану заходів з виконання у 2015 році 
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2020 

підвищення рівня просвітницької роботи щодо 
забезпечення реалізації прав дітей  

Освітня  
Науково-методична  
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року» від 26.08.2015  № 881-р 

22 «Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації 
Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 
2020 року» від 25.03.2015 р. № 514-р 

підвищення рівня просвітницької роботи щодо 
зменшення вживання наркотиків дітьми та учнівською 
молоддю 

Освітня  
Науково-методична  

23 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо 
підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян 
України, які переселилися з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної операції в 
інші регіони України, на період до 2017 року» від 16.12.2015  
 № 1094 

надання переселеним громадянам допомоги щодо 
подолання психофізіологічних травм, стресового стану, 
соціальної адаптації 

Освітня  
Науково-методична  
Психологічна служба 
 

24 Про затвердження Національного плану дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на 
період до 2020 року» (розпорядження КМУ від 24 лютого 2016 
року № 113-р 

попередження  будь-яких форм насильства щодо дітей  Освітня  
Науково-методична 
Психологічна служба 

 
Розпорядження Кабінету Міністрів України 

1 «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні 
якості освіти  PISA-2018» від 04.02. 2016 р. № 72-р 

забезпечення участі  річних підлітків у міжнародному 
порівняльному дослідженні якості освіти 

Моніторингова 
Освітня  
Міжнародне співробітництво 
та партнерство 

2 «Про схвалення Концепції реалізації державної  політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року» від 14.12.2016  № 
988-р  зі змінами  від  22.08.2018 № 592-р  

забезпечення реалізації проведення реформи загальної 
середньої освіти  

Організаційно-управлінська 
Освітня  
Наукова та інноваційна 
Науково-методична 
Психологічна служба 
 

3 «Деякі питання дистанційного обслуговування 
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів» від 
15.11.2017 № 816-р 

інформування щодо переведення розпорядників 
(одержувачів) коштів Державного бюджету на 
дистанційне обслуговування через систему «Клієнт 
казначейства-Казначейство» з 1 січня 2018 року 

Фінансово-господарська 

4 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із 
запровадження Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» від 13.12.2017 №903-р 

реалізація  плану заходів щодо  запровадження 
Концепції  «нової української шкрїоли» 

Освітня 
Науково-методична 

5 «Про затвердження Положенняпро інклюзивно-ресурсний 
центр» від 12.07.2017р. №545 

реалізація створення  інклюзивно-ресурсного центру Освітня 
Психологічна служба 

6 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки 
інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» від 
22.08.2018р. №617 

реалізація створення  інклюзивно-ресурсного центру Освітня 
Психологічна служба 

7 «Про затвердження плану заходів щодо формування 
громадянської культури та підвищення рівня толерантності у 

формування  громадянської культури та підвищення 
рівня толерантності слухачів та студентів 

Освітня 
Психологічна служба 
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суспільстві» від 25.04.2012 № 236-р   зі змінами від 20.04.2016 
№ 313  

8 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187»  від 10 травня 2018 р. 
№ 347 

прийняття рішень щодо отримання ліцензій 
відповідно до змін Ліцензійних умов 

Організаційно-управлінська  
Освітня 

9 «Про затвердження Державної цільової програми 
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права 
інвалідів» на період до 2020 року»  від 00.08.2012  № 706 

реалізації прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з 
іншими громадянами, поліпшення умов їх 
життєдіяльності згідно з Конвенцією про права 
інвалідів 

Освітня  
 

 
Постанова Кабінету Міністрів України 

 
1 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потре-
бами»  від 14.02.2017  № 88  зі змінами  від  21.02.2018  № 88  

інформування щодо типового переліку спеціальних 
засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з 
особливими освітніми потребами, які можна придбати за 
рахунок зазначеної субвенції 

Освітня  
Науково-методична 

2 «Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на 
вступ на державну службу, щодо вільного володіння 
державною мовою» від 25.10.2017 № 818 зі змінами від 
14.03.2018  № 168 

інформування  щодо переліку документів, які 
підтверджують вільне володіння державною мовою осіб, 
яких атестують 

Організаційно-управлінська 

3 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби» від 25.10.2017 № 815 

інфрмування щодо умов проведення конкурсу суб’єктів 
державної служби та визначеної шкали оцінювання 
знань для учасників тестування 

Організаційно-управлінська 

4 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» 
(застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за 
програмами дванадцятирічної повної загальної середньої 
освіти) від 21.02.2017 №87 

удосконалення навчального процесу дітей, які 
навчаються за програмами дванадцятирічної повної 
загальної середньої освіти 

Освітня  
Науково-методична 

5 «Про затвердження Державного стандарту початкової 
загальної освіти» від 20.04.2011 № 462  (втрата чинності 
відбудеться 01.09.2021) 

удосконалення навчального процесу дітей, які 
навчаються за програмами дванадцятирічної повної 
загальної середньої освіти 

Освітня  
Науково-методична 

6 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти» від 23.11.2011  № 1392 

визначення вимог до освіченості учнів основної і 
старшої школи. 

Освітня  
Науково-методична 

7 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки 
інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів». від 
22.08.2018 №617 

визначити порядку утворення ресурсного центру 
підтримки інклюзивної освіти, основні засади його 
діяльності, правовий статус, порядок його припинення 

Освітня  
Науково-методична 
Психологічна служба 

 
Накази МОН України 

1 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів та вищих начальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації України на 2012-2019 рр.» від 
19.07.2012 № 828 

впровадження нових навчальних програм та навчально-
методичного забезпечення у навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів та вищих 
начальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України 

Наукова та інноваційна 
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2 «Про затвердження Положення про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000  № 522 зі 
змінами від 11.07.2017 № 994 

встановлення порядку здійснення інноваційної освітньої 
діяльності 

Наукова та інноваційна 

3 «Положення про експериментальний загальноосвітній 
навчальний заклад» від 20.02.2002 № 114 зі змінами від 
23.11.2009 № 1054 

установлення порядку здійснення інноваційної, 
дослідно-експериментальної освітньої діяльності у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Наукова та інноваційна 

4  «Про План заходів з формування громадянської культури та 
підвищення рівня толерантності у суспільстві» від 11.06.2012 
№ 677 зі змінами від  20.04.2016  № 313 

формування  громадянської культури та підвищення 
рівня толерантності слухачів та студентів 

Освітня  
Науково-методична  
 

5 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді та 
методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 
виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» від 
16.06.2015 № 641 

підвищення рівня національно-патріотичної свідомості 
учасників освітнього процессу, визначення 
першочергових і перспективних заходів, спрямованих на 
формування свідомої дієвої громадянської позиції 

Освітня  
Науково-методична  
 

6 «Про затвердження плану заходів щодо посилення 
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 
молоді»  від 27.10.2014 № 1232 
 
 

проведення моніторингу стану національно-
патріотичного виховання 

Освітня  
Науково-методична  
Моніторингова 

7 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму 
підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» від 
13.06.2012 № 689 

дотримання вимог законодавства при акредитації 
напряму підготовки, спеціальності 

Освітня  

8 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» 
від 01.02.2010 № 59 

захист прав дітей, профілактика випадків насильства 
щодо дітей; проведення моніторингу обізнаності учнів з 
проблемою кібербулінгу 

Освітня  
Науково-методична  
Моніторингова 

9 «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей 
щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у 
осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» 
від 10.09.2012 № 986 

дотримання вимог законодавства Освітня  

10 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові 
ступені) державного зразка та додатків до них, зразка 
академічної довідки» від 12.05.2015 № 525  зі змінами від 
22.06.2016 № 701 

дотримання вимог законодавства щодо документів про 
вищу освіту 

Освітня  

11 «Про затвердження Положення про районний (міський) 
методичний кабінет (центр)» від 08.08.2008 № 1119 

удосконалення системи науково-методичного супроводу 
діяльності районних (міських) методичних кабінетів 
(центрів) 

Науково-методична 

12 «Про затвердження Змін до Положення про атестацію 
педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-
методичних установ сфери культур» від  07.08.2014  № 621 зі 

стимулювання цілеспрямованого безперервного 
підвищення рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників, росту їх професійної 

Організаційно-управлінська  
Науково-методична  
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змінами від  12.07.2018   № 628  майстерності 

13 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників» від 08.08.2013  N 1135 

дотримання вимог законодавства з питань атестації 
педагогічних працівників 

Організаційно-управлінська 

14 «Про затвердження Положення про забезпечення доступу до 
публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України» 
від 04.09.2014 № 981 зі змінами від   08.07.2016 № 814  

забезпечувати виконання та надання інформації на запит 
на публічну інформацію 

Організаційно-управлінська  

15 «Про затвердження Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників» від 06.10.2010 № 930 зі змінами  від  
08.08.2013 № 1135 

дотримання вимог законодавства з питань атестації 
педагогічних працівників 

Організаційно-управлінська 

16 «Про утворення атестаційної комісії з розгляду питань 
атестації педагогічних працівників навчально-методичних 
(науково-методичних) центрів (кабінетів) професійно-технічної 
освіти» від 18.09.2015  № 957 зі змінами від 06.04.2016 № 371 

проведення атестації педагогічних працівників 
навчально-методичних (науково-методичних) центрів 
(кабінетів) професійно-технічної освіти 

Організаційно-управлінська  
Науково-методична  

17 «Про затвердження Положення про громадське спостереження 
за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання 
навчальних досягнень випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів» від 25.11.2011 № 1354 

реєстрація громадських спостерігачів, створення умов 
для їх діяльності в пунктах проведення пробного ЗНО, 
пунктах обробки, пунктах перевірки, на засіданнях 
апеляційної комісії при УЦОЯО, регламентних комісій  

Організаційно-методичний 
супровід ЗНО 

18 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 
спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» від 
22.09.2011  N 1099 зі змінами від 26.03.2012  № 360  

пошук, підтримка обдарованої молоді  Науково-методична  

19 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 
серпня 2013 р. № 607 «Про затвердження Державного 
стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими 
освітніми потребами» від 17.09.2013 № 1312 

удосконалення навчально-виховного процесу дітей з 
особливими освітніми потребами 

Освітня  
Науково-методична  

20 «Про затвердження Положення про Міжнародний 
математичний конкурс «Кенгуру» від 07.05.2012  № 552 

пошук, підтримка обдарованої молоді  
 

Науково-методична  

21 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський фізичний 
конкурс «Левеня» від 07.05.2012  № 553 

пошук, підтримка обдарованої молоді  Науково-методична  

22 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки 
України з виконання рекомендацій Комітету Верховної Ради 
України з питань науки і освіти за результатами роботи круглого 
столу «Освіта представників національних меншин України: 
проблеми та шляхи їх вирішення» від 22.04.2014 № 501 

вирішення питань рівного доступу  до освітніх послуг  
представникам національних меншин 

Освітня  
Науково-методична  

23 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 
2019» від  07.06.2018 № 603 

підвищення статусу педагогів, ознайомлення з кращим 
педагогічним досвідом 

Науково-методична  

24 «Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та 
перевірки знань посадових осіб з питань безпеки 
життєдіяльності» від 26.11.2015 р. № 1239 

підвищення кваліфікації з питань безпеки 
життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 
в установах і закладах освіти 

Організаційно-управлінська  

25 «Про затвердження Положення про організацію роботи з покращення організації роботи з охорони праці Організаційно-управлінська  
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охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього 
процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669 

учасників навчально-виховного процесу в установах і 
закладах освіти 

26 «Про зміни про Положення про порядок розслідування 
нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного 
процесу в навчальних закладах» від 07.10.2013 р. № 1365 

облік нещасних випадків під час  навчально-виховного 
процесу в навчальних закладах 

Організаційно-управлінська  

27 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки 
щодо протидії торгівлі  людьми на період до 2020 р.» від 
08.04.2016 № 405 

підвищення рівня поінформованості щодо проблеми 
торгівлі людьми 

Освітня  
Науково-методична  
Психологічна служба 

28 «Про затвердження Плану заходів МОН України з реалізації 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 р.» від 04.12.2013 № 44-р 

підвищення рівня національно-патріотичної свідомості 
учасників освітнього процессу 

Освітня  
Науково-методична  

29 «Про затвердження Плану заходів щодо посилення 
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 
молоді» від 27.10.2014 № 1232 

 визначення першочергових і перспективних заходів, 
спрямованих на формування свідомої дієвої 
громадянської позиції 

Освітня  
Науково-методична  

30 «Щодо виконання Державної цільової соціальної програми 
підтримки сім’ї» від 07.02.2014 № 14.1/10-265 

підвищення рівня поінформованості щодо питань 
підтримки родинних цінностей 

Освітня  
Науково-методична  

31 «Про виконання плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, 
які потребують додаткового захисту, в українське суспільство 
на період до 2020 року» від 08.06.2013 № 794 

сприяння успішній адаптації біженців та осіб, які 
потребують захисту, в українське сіспільство 

Психологічна служба 

32 «Про затвердження Положення про Міжнародний 
інтерактивний учнівський природничий конкурс 
“КОЛОСОК»« від 29.12.2011  № 1561 

пошук, підтримка обдарованої молоді  Науково-методична  

33 «Про затвердження Положення про Міжнародний 
математичний конкурс «Кенгуру» від 07.05.2012  № 552 

пошук, підтримка обдарованої молоді  Науково-методична  

34 «Про затвердження Положення про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності» зі змінами від 11.07.2017  
№ 994 

встановлення порядку здійснення інноваційної освітньої 
діяльності 

Наукова та інноваційна 

35 Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду 
керівника державного, комунального закладу загальної 
середньої освіти  від 28.03.2018  № 291 

визначення загальних засад проведення конкурсу на 
посади керівників державних, комунальних закладів 
загальної середньої освіти  

Організаційно-управлінська  
 

36 «Про затвердження змісту дистанційного курсу для 
підвищення кваліфікації вчителів початкової школи та 
примірних технічних вимог до нього» від 11.10.2018  № 1093 

використання в навчальній  та методичній роботі 
затвердженого змісту дистанційного курсу для 
підвищення кваліфікації вчителів початкової школи та 
примірних технічних вимог до нього 

Освітня  
Науково-методична  

37  «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і 
взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та 
службами» від  02.10.2018  № 1047 

інформування щодо комплексного інтегрованого 
підходу щодо подолання насильства, сприяння реалізації 
прав осіб, постраждалих від насильства, та ефективного 
реагування на факти насильства 

Психологічна служба 

38 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої освіти» від 22.08.2018 № 931  

організація та проведення ЗНО 2019 року Організаційно-методичний 
супровід ЗНО 
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39 «Пpo надання доступу закладам вищої освіти і науковим 

установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства 
освіти і науки України, до електронних наукових баз даних« 
від 06.11.2018  № 1213  

інформування щодо переліку закладів вищої освіти і 
наукових установ, яким надається доступ до 
електронних наукових баз даних 

Наукова 

40 «Про затвердження Методичних рекомендацій для 
оформлення статутів закладів вищої освіти, що належать до 
сфери управління Міністерства освіти і науки»  від 25.10.2018 
№ 1150 

інформування щодо рекомендацій для оформлення 
статутів закладів вищої освіти 

Організаційно-управлінська  

41 «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України 
в 2019 році»   від 11.10.2018   № 1096 

інформування щодо умов прийому на навчання до 
закладів вищої освіти України в 2019 році 

Освітня 

42 Про затвердження Положення про Громадську раду при 
Міністерстві освіти і науки України Наказ МОН № 1034 від 
28.09.2018 року  

сприяння участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики у  сфері компетенції МОН 

Організаційно-управлінська  
 

43 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за 
темою «Електронний підручник для загальної середньої 
освіти» (E-book for secondary education (EBSE)), серпень 2018 
року - серпень 2021 року» від 31.08.2018  № 957 

створення в Україні передумов для розвитку системи 
виробництва якісного освітнього електронного контенту 
та забезпечення доступу до нього здобувачів повної 
загальної середньої освіти 

Науково-методична 

44 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 
адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій 
українській школі»  від 20.08.2018  № 923 

методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для 
учнів першого класу 

Науково-методична 
Освітня 

45 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
організації освітнього простору Нової української школи» від 
23.03.2018 № 283 

методичні рекомендацій щодо організації освітнього 
простору Нової української школи 

Науково-методична 
Освітня 

46 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного 
навчання» від 01.10.2010р. № 912 

реалізації державної політики щодо забезпечення права 
дітей з особливими освітніми потребами на здобуття 
якісної освіти, інтеграції їх у суспільство 

Науково-методична 
Освітня 

47 «Про затвердження Положення про психологічну службу у 
системі освіти України»   від 22.05.2018 № 509 

організації діяльності психологічної служби та 
соціально-педагогічного патронажу у системі освіти 
України  

Психологічна служба 

48 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової 
української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І 
ступеня»  від 13.07.2017 № 1021 

реалізація Концепції Нової української школи Науково-методична 
Освітня 

 
Наказ УЦОЯО 

1 «Пpo затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої 
форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт 
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року«  від 
22.10.2018  № 158  

організація та проведення ЗНО 2019 року Організаційно-методичний 
супровід ЗНО 

2 «Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних 
робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року«  від 
02.11.2018  № 160   

організація та проведення ЗНО 2019 року Організаційно-методичний 
супровід ЗНО 
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Наказ Мінсоцполітики 
1 «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я 

працівників під час роботи з екранними пристроями» 
від 14.02.2018 № 207 

інформування щодо мінімальних вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час роботи, пов’язаної з 
використанням екранних пристроїв незалежно від 
їхнього типу та моделі 
 

Організаційно-управлінська  

 
Листи МОН України 

1 «Щодо шкільної форми для учнів» від 08.11.2017 № 1/11-11641 інформування щодо запровадження шкільної форми в 
освітньому закладі 

Науково-методична 

2 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та 
протидії домашньому насильству відносно дітей«  від 30.10.18  
№ 1/9-656  

інформування   щодо переліку діагностичниз методик 
щодо виявлення та протидії домашньому насильству 
відносно дітей 

Науково-методична 
Психологічна служба 

3 «Щодо повторного проходження державної підсумкової 
атестації y формі зовнішньою оцінювання»  від 23.10.2018  
№ 1/9-651 

роз’яснення щодо повторного проходження державної 
підсумкової атестації y формі зовнішньою оцінювання 

Організаційно-методичний 
супровід ЗНО 

4 «Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та 
його виявлення в наукових роботах»від 15.08.2018  № 1/11-
8681 

інформування щодо  єдиних для всіх рівнів освіти видів 
порушень академічної доброчесності (академічний 
плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 
списування, обман, хабарництво, необ’єктивне 
оцінювання) 

Організаційно-управлінська  

5 «Щодо документу, що посвідчує особу» від 15.08.2018  № 1/9-
498 

перелік документів що посвідчують особу Організаційно-управлінська  

6 «Щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти»  від 
26.06.2018  № 1/9-407 

недопущення у закладах освіти політичної агітації, 
просування політичного брендингу та використання 
приміщень закладів освіти для розміщення громадських 
приймалень 

Організаційно-управлінська  

7 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії 
насильству» від 18.05.2018 № 1/11-5480 
 

для використання в освітній діяльності щодо 
формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до 
насильницьких моделей поведінки, небайдужого 
ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення 
домашнього насильства як порушення прав людини. 

Організаційно-управлінська  
Освітня 

 
Листи ІМЗО 

1 «Про проведення Всеукраїнського вебінару «Напрямки STEM-
освіти: змагання «Роботрафік - 2019»  від 23.10.18  № 22.1/10-
3805 

розвиток інноваційних напрямів STEM-освіти, 
популяризації науково-технічної творчості та 
формування в учнівської молоді життєвих навичок 
безпеки дорожнього руху  

Науково-методична 
Наукова та інноваційна 

2 «Про документацію працівників психологічної служби у 
системі освіти України»  від 05.09.2018  № 1/9-529 

для використання в роботі доопрацьовані з урахуванням 
вимог зазначених вище нормативно-правових актів 
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1 2 3 4 
зразки документації практичних психологів та 
соціальних педагогів закладів освіти 
 
 

 
Накази департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 

1 «Про проведення регіональних моніторингових  досліджень у 
2018/19 навчальному році» від 23.08.2018 № 505-ОД 

організація та проведення регіональних моніторингових 
досліджень 

Моніторингова 

2 «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, 
навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти  у 2019 році» 
від 16.07.2018 року № 460-ОД 

організація та проведення курсів Освітня  

3 «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у 
2019 році» від 07.12.2018 року № 789-ОД 

організація та проведення курсів за вибором Освітня 
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РОЗДІЛ ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ  
 

3.1. Науково-практичні конференції, круглі столи  КЗ СОІППО 
Таблиця 3.1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Січень 

2019  
ІІ Всеукраїнський  круглий 
стіл з он-лайн трансляцією 
«Формування патріота в 
вимірі революції гідності та 
пріоритетів «Нової школи» 

Педагоги, студенти, 
співробітники 
інституту 

електронний 
збірник 
матеріалів 

40 КЗ 
СОІППО 

Жук М.В. 
Драновська 
С.В. 
Чхайло Л.М. 

Міські, районні відділи 
освіти,  
заклади вищої освіти 

П
ре

с-
ан

он
с, 

пр
ес

-р
ел

і 

2. Січень 
2019  

Круглий стіл з нагоди 
річниці заснування 
Сумщини  

Педагоги, студенти, 
співробітники 
інституту 

електронний 
збірник 
матеріалів 

30 КЗ 
СОІППО 

Драновська 
С.В. 
 

Міські, районні відділи 
освіти,  
заклади освіти П

ре
с-

ан
он

с, 
пр

ес
-

ре
лі

 

3. Січень 
2019  

Круглі столи  «Методика 
упровадження цифрового 
обладнання в освітній 
процес з хімії, біології, 
фізики, мистецтва, 
трудового навчання» 

Науковці, 
методисти, 
управлінці, педагоги  

Матеріали 
круглих 
столів 

250 КЗ 
СОІППО 

Сєрих Л.В. СумДУ; 
ІПФ НАН України 

П
ре

с-
ан

он
с, 

 
пр

ес
-р

ел
із 

4. Лютий  
2019  

ІІІ Всеукраїнська науково-
методична конференція 
«Особистісно-професійна 
компетентність педагога: 
теорія і практика» 

Науковці, 
методисти, 
управлінці, педагоги  

Збірник 
матеріалів 
конференції 

250 КЗ 
СОІППО 

Сєрих Л.В. Інститут проблем 
виховання НАПН України  
Інститути післядипломної 
педагогічної освіти України 
КУ «Харківська Академія 
неперервної освіти» 
ГНПУ імені О. Довженка 
Вище училище мистецтв і 
культури ім.Д.Бортнянського

П
ре

с-
ан

он
с, 

 
пр

ес
-р

ел
із 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Березень 

2019  
Афілійована 
(не)конференція Міні-
EdCamp Sumy 

Педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої 
освіти, науковці, 
методисти, 
управлінці 

Програма 
(не)конфе-
ренції 

100 КЗ 
СОІППО 

Нікітін Ю.О. 
Грицай С.М. 

Заклади загальної 
середньої освіти 

П
ре

с-
ан

он
с, 

пр
ес

-р
ел

і 

6. Квітень 
2019  

Круглий стіл 
«Медіакомпетентність 
педагога: теорія і 
практика» 

Педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої 
освіти 

Медіаосвітні 
моделі 
закладів 
освіти 

30     КЗ СОІППО Петрова Л.Г. 
Лобода В.В. 
 

Заклади загальної 
середньої освіти –учасники 
всеукраїнського 
експерименту 
«Стандартизація наскрізної 
соціально-психологічної 
моделі масового 
впровадження медіаосвіти 
у вітчизняну педагогічну 
практику» 
 Ін

фо
рм

ац
ій

ні
 л

ис
ти

, 
ін

фо
рм

ац
ія

 н
а с

ай
ті

 
СО

ІП
П

О
, к

аф
ед

ри
 О

ІТ
 

7. Квітень 
2019  

Всеукраїнський науково-
практичний психологічний 
форум «Психологія 
розвитку особистості» 

Практичні 
психологи  

Програма 
форуму 

100 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Вознюк А.В. 

ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» МОН 
України, Інститут психології 
імені Г.С. Костюка НАПН 
України, 
Чернігівський 
національний педагогічний 
університет  
імені Т.Г. Шевченка П

ре
с-

ан
он

с, 
пр

ес
-

ре
лі

 

8. Квітень 
2019 
року 

Науково-практичний 
семінар «STEM – освіта: 
від теорії до практики» 

Педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої 
освіти 

Програма 
Збірник 
матеріалів 

50 КЗ 
СОІППО 

Кириченко О.М. 
Сєрих Л.В. 
Кода С.В. 

ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» 
МОН України, заклади 
загальної середньої освіти 

П
ре

с-
ан

он
с,

 
пр

ес
-р

ел
і 
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9. Травень 

2019  
ІІ Міжнародна науково-
практична конференція 
«Інноваційні технології в 
роботі практичного 
психолога» 

Практичні 
психологи 

Програма 
Збірник 
матеріалів 

150 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Вознюк А.В. 

ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти» МОН 
України, Інститут психології 
імені Г.С. Костюка НАПН 
України, 
Чернігівський 
національний педагогічний 
університет  
імені Т.Г. Шевченка, 
Запорізький національний 
університет 
 П

ре
с-

ан
он

с, 
пр

ес
-р

ел
і 

10. Травень 
2019  

ІІІ Всеукраїнська науково-
практична інтернет-
конференція «Інноваційні 
технології розвитку 
особистісно-професійної 
компетентності педагогів в 
умовах післядипломної 
освіти» 

Аспіранти, 
докторанти, 
здобувачі, молоді 
науковці, науковці, 
вчителі-практики 

Програма, 
збірник 
матеріалів, 
сертифікат 
учасника 

130 КЗ 
СОІППО 

Зосименко О.В. СумДПУ ім. 
А.С.Макаренка 
Сумський державний 
університет 
Університет менеджменту 
освіти 
Херсонська академія 
неперервної освіти, 
Інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
Чернівецької області, 
Національний університет 
цивільного захисту 
України 
Харківський регіональний 
інститут державного 
управління НАДУ 
 П

ре
с-

ан
он

с, 
пр

ес
-р

ел
і 

11. Червень 
2019  

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

Педагоги, студенти, 
співробітники 
інституту 

Програма, 
збірник 
матеріалів, 
сертифікат 
учасника 

50 КЗ 
СОІППО 

Ніколаєнко С.П. Загальноосвітні та вищі 
заклади України 

П
ре

с-
ан

он
с, 

пр
ес

-р
ел

і 
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12. Червень  

2019  
ІІ Всеукраїнська 
конференція «Формування 
громадянської культури в 
новій українській школі: 
традиційні та інноваційні 
практики» 
 

Аспіранти, 
докторанти, 
здобувачі, молоді 
науковці, науковці, 
вчителі-практики 

Програма, 
збірник 
матеріалів, 
сертифікат 
учасника 

60 КЗ 
СОІППО 

Луценко С.М.  

П
ре

с-
ан

он
с, 

пр
ес

-р
ел

і 

13. Жовтень-
грудень 
2019  

V он-лайн науково-освітня 
виставка «Інноваційні 
стратегії інформатизації 
освіти» 
 

– представники 
обласних Інститутів 
післядипломної 
педагогічної  
освіти; 
– представники 
закладів загальної 
середньої освіти, 
закладів вищої освіти; 
– представники 
органів виконавчої 
влади та органів 
місцевого  
самоврядування; 
– представники 
громадських 
організацій, 
бізнесових кіл, 
спеціалізованих 
наукових та 
інформаційних 
видань тощо 
 

Он-лайн 
каталог 
третьої 
науково-
освітньої 
виставки 

100  Он-лайн  
ресурс 
КЗ 
СОІППО 

Петрова Л.Г. 
Подліняєва О.О.  
Герасименко Н.В. 
Наконечна Л.М. 
Лобода В.В. 
 

Всеукраїнська громадська 
організація «Консорціум 
закладів післядипломної 
освіти» Український 
відкритий університет 
післядипломної освіти 

Ін
фо

рм
ац

ій
ні

 л
ис

ти
, і

нф
ор

ма
ці

я 
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йт

і С
О

ІП
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О
, 
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фе
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и 

О
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14. Листопад 
2019  

ІІІ регіональної науково-
педагогічна конференція 
«Формування в закладі 
освіти компетентності 
екологічної грамотності та 
здорового життя»  

Науковці, 
методисти, 
управлінці, педагоги  

Збірник 
матеріалів 
конференції 

100 КЗ 
СОІППО 

Успенська В.М. СумДПУ ім. А.С. Макаренка 
Сумський державний 
університет 
Університет менеджменту 
освіти 
Києво-Могилянська 
академія Інститути 
післядипломної 
педагогічної освіти 
України  П

ре
с-

ан
он

с, 
пр

ес
-р

ел
і 
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15. Грудень 

2019  
Круглий стіл 
«Інформаційно-цифрова 
компетентність педагогів, 
як провідна у професійній 
підготовці» 

Педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої 
освіти 

Модель 
розвитку 
інформаційн
о-цифрової 
компетентно
сті педагогів 
області 

50 КЗ 
СОІППО 

Петрова Л.Г. 
 

Сумська гімназія № 1 

П
ре

с-
ан

он
с, 

пр
ес

-р
ел

і 

16. Грудень 
2019  

VІ Міжнародна науково-
практична конференція 
«Освітні інновації: 
філософія, психологія, 
педагогіка» 

Аспіранти, 
докторанти, 
здобувачі, молоді 
науковці, науковці, 
вчителі-практики 

Програма, 
збірник 
матеріалів, 
сертифікат 
учасника 

120 КЗ 
СОІППО 

Зосименко О.В. Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих 
НАПН України  
СумДПУ ім. А.С. Макаренка 
(Суми) 
Класичний приватний 
університет 
Казахский национальный 
университет имени аль-
Фараби  
Узбекский научно-
исследовательский 
институт педагогических 
наук  
имени Т. Н. Кары Ниязи 
Телавский 
государственный 
университет имени  
Якоба Гогебашвили  
Gdańska Wyższa Szkoła 
Humanistyczna  

П
ре

с-
ан

он
с, 

пр
ес

-р
ел

і 
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РОЗДІЛ ІV. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

4. 1. Контингент осіб, споживачів освітніх послуг, на яких буде спрямована освітня діяльність 
У 2019 році освітня діяльність КЗ СОІППО буде спрямована на визначений контингент осіб, якими стануть 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 перебуватимуть на фахових та інших 
курсах підвищення кваліфікації. 

Прийом та навчання слухачів відповідних спеціальностей буде здійснюватися на підставі укладених договорів, згідно із 
замовленнями управлінь, відділів освіти міськвиконкомів (міських рад), управлінь, відділів освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад, на виконання наказу ДОН Сумської ОДА «Про підвищення кваліфікації керівних і 
педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 2019 році» від 06.07.2018 року № 460-ОД (таблиці 4.1.1; 4.1.2; 
4.1.3).   

З метою забезпечення виконання замовлення на курси підвищення кваліфікації в межах ліцензованого обсягу складено та 
затверджено графік (додаток 1). 

 
 

Таблиця 4.1.1 
Замовлення на курси підвищення кваліфікації на 2019 рік  

(слухачі у розрізі районів) 
 

Кількість слухачів курсів ПК за формами навчання 

№ 
з/п Райони, міста, ОТГ, організації 

О
чн

а 

О
чн

о-
ди

ст
ан

цн
а 

О
чн

о-
ди

ст
ан

ці
йн

а 
(в

иї
зн

і) 

Д
ис

та
нц

ій
на

 

Е
кс

пр
ес

-к
ур

си
 

Е
кс

пр
ес

-к
ур

си
 

(в
иї

зн
і) 

П
ро

бл
ем

но
-

те
м

ат
ич

ні
 о

/д
 

К
ур

си
 за

 
ви

бо
ро

м
 

К
ур

си
 за

 
ви

бо
ро

м
 (в

иї
зн

і) 

С
та

ж
ув

ан
ня

 

А
Т

М
 

Ра
зо

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Білопільський 22 99   3 7    92      223 
2 Білопільський Миколаївська ОТГ 8 35   2 8          53 
3 Буринський 11 33   3 2    72  1 1 123 
4 Великописарівський 6 27   1     31  2 3 70 
5 Великописарівський Кириківська ОТГ 3 15   2 15  1 34      70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6 Глухівський 5 21   5 12    28      71 
7 Глухівський Березівська ОТГ 4 23   2 4    21  1   55 
8 Глухівський Шалигинська ОТГ 1 9   1 0    12      23 
9 Конотопський  7 32   20 12    57      128 
10 Конотопський Бочечківська ОТГ 1 11   6 6    14      38 
11 Конотопський Дубов'язівська ОТГ 2 8   5 3    48      66 
12 Краснопільський 4 6   15 10    26      61 
13 Крснопільський КраснопільськаОТГ 3 48   20 12    43  2   128 
14 Краснопільський Миропільська ОТГ 2 4   3 11    17      37 
15 Кролевецький 11 40 20 4 6    34    1 116 
16 Лебединський 4 39   2 2    33      80 
17 Л.Долинський 13 44   4 29  4 90  1 2 187 
18 Недригайлівський 5 17   2 6    10      40 
19 Недригайлівська ОТГ 5 24   2 2    25 36     94 
20 Недригайлівський Вільшанська ОТГ 4 8        15      27 
21 Недригайлівський  Коровинська ОТГ 1 15    2    9      27 
22 Охтирський 3 9   1 8    13      34 
23 Охтирський Грунська ОТГ 3 5    6  2 30 30     76 
24 Охтирський Комишанська ОТГ 2 10   2 5    21      40 
25 Охтирський Чернеччинська ОТГ 4 33   3 16  1 24      81 
26 Охтирський Чупахівська ОТГ 3 9    2    10      24 
27 Путивльський 9 48   4 5    7 87 3   163 
28 Путивльський Новослобідська ОТГ 3 9   3 7    21      43 
29 Роменський 33 103   8 21     81 4 1 251 
30 С.Будський 3 16   2 8          29 
31 С.Будський Зноб Новгородська ОТГ 3 2    4          9 
32 Сумський 10 122   10 19  25 107 53     346 
33 Сумський Верхньосироватська ОТГ 4 11   2 10     30     57 
34 Сумський Нижньосироватська ОТГ 4 13    6    10      33 
35 Сумський Бездрицька ОТГ 1 7    9    19  1   37 
36 Сумський Степанівська ОТГ 4 19    16  1 10      50 
37 Сумський Миколаївська ОТГ 3 7   7 7  1 12      37 
38 Сумський Хотінська ОТГ 6 13    10    17  2   48 
39 Тростянецький 9 13   1 13    25    1 62 
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40 Тростянецький Боромлянська ОТГ 6 7   1 3    19 25     61 
41 Тростянецький Тростянецька ОТГ 12 43    3    40      98 
42 Шосткинський 2 28    4    44      78 
43 Ямпільський Дружбівська ОТГ 2 14   3 7    11      37 
44 Ямпільський 4 19   1 17    27  2   70 
45 м. Буринь 8 47   1 11    64  6   137 
46 м. Суми 101 512   77 39 51 11 654 151 10 2 1608 
47 м. Конотоп 11 108 44 32 11     201 4 1 412 
48 м. Ромни 23 85   5 1    66  2 6 188 
49 м. Шостка 2 45 113 43 1     180 1   385 
50 м. Охтирка 11 78 25 26 10  2   7   159 
51 м. Глухів 9 41   5 1    96 25     177 
52 м. Лебедин 13 57   7 11    38  1 1 128 
53 м. Кролевець 11 63   5 13  1 91  3   187 
54 ВНЗ 26 37   30      29 18   140 
55 ПТНЗ 72 60   26 4  2       164 
56 СОЦПО та РТМ  18              18 
57 Сумський центр реабілітації                0 
58 НМЦ БЖД                0 
59 Сумський дитячий будинок ім. С.П. 

Супруна  
2 

             2 
60 Обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та обдарованих дітей 3 7       15   25 

61 Управління охорони здоров’я 5 16          21 
62 «Кадетський корпус»  12       30 2  44 
63 Феліцитас            0 
64 Управління соціального захисту            0 
65 Обласний ліцей-інтернат спортивного 

профілю «Барса»  5          5 

66 Просперітас            0 
67 Хоружівський центр соціально-

психологічної реабілітації 3 3          6 

68 СОІППО               3   3 
Разом слухачів 553 2314 202 407 457 51 52 2188 718 76 19 7037 
Кількість груп 23 100 9 20 21 2 3 107 43   328 
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Таблиця 4.1.2 
Перелік спеціальностей та спеціалізацій слухачів курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО 

Спеціальність Спеціальність 
Педагоги – організатори 015 Професійна освіта 21 Харчові технології 
Вихователі ЗОШ – інтернатів  Майстри виробничого навчання 
Вихователі спец. шкіл – інтернатів  Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

закладів професійно-технічної освіти 
Вихователі ГПД 016 Спеціальна освіта Учителі – дефектологи 
Методисти  Логопеди 

011 Освітні, педагогічні 
науки 

Керівники гуртків  Учителі-реабілітологи 
Завідуючі  Корекційні педагоги 
Вихователі 017 Фізична культура і 

спорт 
Керівники фізичного виховання 

012 Дошкільна освіта 

Музичні керівники  Інструктори фізичної культури 
013 Початкова освіта Початкові класи 024 Хореографія Викладачі хореографічних дисциплін 

01 Українська мова та література 025 Музичне мистецтво Викладачі теорії музики 
02 Мова і література (російська)  Акомпаніатори 
02 Мова і література (англійська, німецька, 
французька) 

 Викладачі гри на музичних інструментах 

03 Історія  Викладачі вокально–хорових дисциплін 
04 Математика 026 Сценічне мистецтво Викладачі театральних дисциплін 
05 Біологія та здоров’я людини 029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 
справа 

Бібліотекарі 

06 Хімія 053 Психологія Практичні психологи 
07 Географія 073 Менеджмент Директори (завідуючі) 
08 Фізика  Заступники директора 
09 Інформатика 223 Медсестринство Медичні сестри закладів освіти 
10 Трудове навчання та технології 231 Соціальна робота Соціальні педагоги 
11 Фізична культура   
12 Образотворче мистецтво   
13 Музичне мистецтво   

014 Середня освіта 

15 Природничі науки   
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Таблиця 4.1.3 
 

Запланована кількість  
навчальних груп та слухачів курсів підвищення кваліфікації 

 у 2019 році 
 

Кількість груп Кількість слухачів 
№ Форма навчання 2019 рік 2019 рік 

 

Документ про освіту – свідоцтво про підвищення кваліфікації 

1 Очна 23 553 
2 Очно- дистанційна 112 2568 
 фахові повні 16 370 
 фахові скорочені 84 1944 
 пробл. тематичні 3 52 
 виїзні 9 202 
3 Дистанційна 20 407 
4 АТМ   

 - 4-й рік навчання*  19* 
5 Стажування  76 

 
Усього 

 
155 

 
3623 

 

Документ про освіту – сертифікат 
1 Експрес-курси 23 508 
  21 457 
 виїзні 2 51 
2 Курси за вибором 150 2906 

  107 2188 
 виїзні 43 718 

 
Усього 

 
173 

 
3414 
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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). 

Таблиця 4.1.4 
Статистичний аналіз контингенту студентів напряму перепідготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

на 2019 рік 
 

2017 рік 2018 рік 2019 рік № 
з/п Спеціальності, ОПП зарахува

ння 
продовжать 

навчання  випуск зарахув
ання 

продовжать 
навчання  випуск зарахув

ання 
продовжать 
навчання  випуск 

денна форма 
навчання - - - - - - - - - 1 Практична 

психологія 
заочна форма 
навчання - - 21 - - - - - - 

денна форма 
навчання 13 - - 6 13 - 25 6 13 2 053 Психологія, 

ОПП Практична 
психологія заочна форма 

навчання 25 24 - 6 23 23 25 6 23 

денна форма 
навчання - - 11 - - - - - - 3 Управління 

навчальним 
закладом заочна форма 

навчання - - 10 - - - - - - 

денна форма 
навчання 8 13 - 6 7 13 25 6 7 4 073 Менеджмент, 

ОПП Управління 
навчальним 
закладом 

заочна форма 
навчання 24 20 - 23 23 20 25 23 23 

денна форма 
навчання 5 - - - 7 - 25 - 7 5 011 Освітні, 

педагогічні науки, 
ОПП Педагогіка 
вищої школи 

заочна форма 
навчання 11 - - 5 7 - 25 5 7 

 Разом 86 57 42 42 80 56 150 46 80 
 
З метою забезпечення підготовки магістрів за денною та заочною формою навчання розроблений та затверджений графік навчального 

процесу з напряму перепідготовки на 2018/19 навчальний рік (додаток 1). 
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4. 2. Упровадження сучасного змісту та різноманітних форм  навчання слухачів, студентів 
Таблиця 4.2.1 

№
 з

/п
 

Термін Зміст роботи 

Контингент, на 
потребу якого 

переважно 
спрямована 

робота 

Очікуваний 
продукт 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Місце 
проведення 

Відповідальні 
особи, 

організатори 

С
пі

во
рг

ан
із

ат
ор

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Освітні програми, навчальні дисципліни (навчальні курси) 

1 Січень 
2019 

Розробити та оновити робочі 
навчальні програми навчальних 
дисциплін ПК з урахуванням у їх 
змісті основних завдань Нової 
української школи, освітянських 
потреб та регіональних 
особливостей 
 

Слухачі курсів ПК Робочі 
навчальні 
програми 

100 Кафедри 
КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М Завідувачі 
кафедр, 
викладачі 

2 Січень 
2019 

Оновити перелік курсів ПК за 
вибором 

Слухачі курсів ПК Перелік курсів 55 Кафедри 
КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М Завідувачі 
кафедр, 
викладачі 

3 Січень, 
лютий 
2019 

Скласти  індивідуальні програми 
стажування,  забезпечити 
стажування на кафедрах 
інституту педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників Сумської області 
 

Педагогічні  
працівники області, 
науково-педагогічні 
працівники ЗВО 

Програма та 
результати 
стажування 

76 Кафедри 
КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М. Захарова І.О. 
Завідувачі 
кафедр 

4 Протягом 
року 

Забезпечити публічність  та 
доступність інформації про зміст 
освітньо-професійних програм, 
навчальних та навчально-
тематичних  планів підвищення 
кваліфікації  
 

Педагоги 
(здобувачі 
післядипломної 
освіти, слухачі 
курсів ПК) 

Репозитарій 
інституту,  
сайти кафедр, 
сайт КЗ 
СОІППО 

 КЗ 
СОІППО 

Панченко С.М. 
 

Захарова І.О. 
Завідувачі 
кафедр 
Методисти 
навчального 
відділу 
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Акредитація  освітньо-професійних програм, ліцензування освітньої діяльності 
1 Січень 

2019 
Закінчити процедуру 
акредитаційної експертизи 
освітньо-професійних програм   
зі спеціальностей 011 Освітні, 
педагогічні науки;  073 
Менеджмент; 053 Психологія 

Педагогічні  
працівники області 

Сертифікати 3 МОН 
України 

Панченко С.М. Головач Е.В. 
Зосименко О.В. 
Вознюк А.В. 
Члени груп 
забезпечення 

2 Протягом  
року 

Здійснити ліцензування освітньої 
діяльності з ПК (за наявності 
необхідних нормативних вимог)  

Відповідний орган 
ліцензування та 
акредитації МОНУ 

Ліцензія 
 

1 МОН 
України 

Панченко С.М. Головач Е.В. 
Завідувачі 
кафедр 

3 Червень-
вересень 
2019 

Провести набір студентів на 
акредитовані освітньо-
професійні програми, ліцензовані 
спеціальності інституту згідно 
ліцензованого обсягу 

Педагогічні  
працівники області 

Навчальні 
групи 

6 КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М. 
Захарова І.О. 
 

Івашина Л.П. 
Члени приймаль-
ної комісії 
Завідувачі 
кафедр  

Форми навчання слухачів та студентів 
1 Січень 

2019 
Довести  педагогічним 
колективам та   педагогічним  
працівникам області графік 
освітнього процесу КЗ СОІППО 
(план-сітку) курсів за вибором у 
2019 році 

Адміністрація 
закладів освіти 
області 
Педагогічні  
працівники області  

Наказ КЗ 
СОІППО 
 План-сітка із 
врахуванням 
замовлень  

1 КЗ 
CОІППО 

Захарова І.О. 
 

Удовенко Л.І. 
Пащенко О.К. 

2 Січень 
2019 

Урізноманітнити пропозицію  
проблемно-тематичних курсів 
(на 150 годин) для формування 
замовлень на курси  2020 року 

Педагоги області 
(здобувачі 
післядипломної 
освіти, слухачі 
курсів ПК) 

Каталог 
проблемно-
тематичних 
курсів 

1 Кафедри 
КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М Захарова І.О. 
Завідувачі 
кафедр 

3 Січень 
2019 

Урізноманітнити перелік курсів 
за вибором  для формування 
замовлень на курси  2020 року 

Педагоги області 
(здобувачі 
післядипломної 
освіти, слухачі 
курсів ПК) 

Каталог курсів 
За вибором 

‘’1 Кафедри 
КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М. Захарова І.О. 
Завідувачі 
кафедр 

4 Червень 
2019 

Скласти та оприлюднити графік 
навчального процесу (план-сітку) з 
підвищення кваліфікації 
працівників галузі освіти Сумської 
області на 2020 рік зі збереженням 
різноманітних форм навчання 

Адміністрація 
закладів освіти 
області 
Педагогічні  
працівники області  

Наказ ДОН 
Сумської ОДА 
План-сітка із 
врахуванням 
замовлень  

1 КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М. Удовенко Л.І. 
Пащенко О.К. 
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Дистанційне навчання, електронні освітні ресурси 
1 Протягом 

року 
Оновлювати  сайт дистанційного 
навчання новими електронними 
освітніми ресурсами з кожної 
навчальної дисципліни 

Слухачі курсів ПК, 
викладачі КЗ 
СОІППО 

Нові 
електронні 
освітні ресурси 

100 КЗ 
СОІППО 

Яловець І.Г. 
Кузнєцова К.В.  

Викладачі  
КЗ СОІППО 

2 Протягом 
року 

Удосконалювати та 
урізноманітнювати програмне 
забезпечення для проведення 
вебінарів та онлайн-конференцій 

Слухачі курсів ПК, 
викладачі КЗ 
СОІППО 

Платформа для 
онлайн-
конференцій 

3 КЗ 
СОІППО 

Яловець І.Г. 
Кузнєцова К.В.  

Хурсенко А.С. 

3 Протягом 
року 

Продовжити запровадження 
skype- лекцій для слухачів 
виїзних курсів (за потребою) 

Слухачі виїзних 
курсів КЗ СОІППО 

Он-лайн ресурс 20 КЗ 
СОІППО 

Панченко С.М. Завідувачі  
кафедр 

4 Протягом 
року 

Започаткувати електронні 
(дистанційні) курси за вибором 
для формування щорічних 
замовлень на курси   

Слухачі курсів ПК, 
викладачі КЗ 
СОІППО 

Каталог 
електронних  
дистанційних 
курсів за 
вибором 

10 Кафедри 
КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М. Захарова І.О. 
Завідувачі 
кафедр 

5 Протягом 
року 

Виконувати планові роботи з 
внесення даних КЗ СОІППО до 
ЄДЕБО 

Адміністрація КЗ 
СОІППО 

Формування та 
верифікація 
визначених 
документів 

100 ЄДЕБО Панченко С.М. Дранник І.В., 
адміністратор 
ЄДЕБО 

6 Протягом 
року 

Запроваджувати хмарні сервіси у 
освітньому процесі інституту 
 

Адміністрація  
КЗ СОІППО 

Документи 
спільного 
доступу 

 КЗ 
СОІППО 

Панченко С.М. 
 

Лаборанти 
кафедр 

Забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 
1 Протягом 

року 
Оновити «Положення про 
систему внутрішнього 
забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти 
в КЗ СОІППО», переглянути 
основні принципи освітньої 
діяльності та політики КЗ 
СОІППО щодо забезпечення 
покращення рівня якості 
освітньої діяльності з 
підвищення кваліфікації 
працівників галузі освіти 
 

Адміністрація 
інституту 

Положення 1 КЗ 
CОІППО 

Нікітін Ю.О. Панченко С.М. 
Захарова І.О. 
Завідувачі  
кафедр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Січень 

2019 
Проаналізувати стан та підбити 
підсумки якості нормативно-
правового  та  навчально-
методичного  забезпечення 
освітньої діяльності за 2018 рік 

Працівники 
навчального 
відділу, кафедр  

Звіт  з освітньої 
діяльності КЗ 
CОІППО за 
2018 рік 

1 КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М. Дранник І.В. 
Гришак В.В. 

3 Червень, 
грудень 
2019 

Підготувати аналітичні матеріали 
стану виконання замовлень на 
ПК освітян за кожне півріччя і за 
рік уцілому кожним районом, 
ОТГ і містами обласного 
підпорядкування 

Педагоги області 
(здобувачі 
післядипломної 
освіти, слухачі 
курсів ПК) 

Лист КЗ 
СОІППО щодо 
стану 
виконання 
заявок 

1 КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М. Гришак В.В. 

4 Вересень 
2019 

Започаткувати анкетування/ 
онлайн-опитування слухачів 
курсів щодо оцінювання ними 
змісту, стану організації 
підвищення кваліфікації, 
результативності курсів, 
здатності задовольняти їх 
очікування  

Педагоги області Анкетування 
/онлайн-
опитування 

1 КЗ 
CОІППО 

Захарова І.О. Марухіна І.В. 
Куратори 
навчальних 
груп 

5 Вересень 
2019 

Враховувати попередній досвід 
наукових досліджень викладачів, 
їх участь в міжнародних та 
всеукраїнських проектах, 
проведення науково-практичних 
заходів при викладанні нових 
курсів чи змістовних модулів 

Науково-
педагогічні 
працівники 

Картки 
навчального 
навантаження 

73 КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М. Захарова І.О. 
Завідувачі  
кафедр 

6 Вересень 
2019 

Проаналізувати стан готовності 
кафедр до нового 2019-2020 
навчального року 

Науково-
педагогічні  
працівники кафедр 

Нормативна та 
навчально-
методична 
документація 

1 КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М. Головач Е.В. 

7 Протягом 
року 

Ефективно застосовувати сучасні 
процедури  внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої 
діяльності КЗ СОІППО, визначені 
чинним законодавством (ст. 48 
Закону України «Про освіту»),  
нормативною базою інституту 
 

Науково-
педагогічні  
працівники кафедр, 
слухачі курсів ПК,  
студенти 

Програма 
заходів  
із забезпечення 
якості освітньої 
діяльності 

1 КЗ 
CОІППО 

Нікітін Ю.О. Проректори 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Створити можливості педагогам 
для вибору форм навчання, 
інноваційних педагогічних 
технологій, прийомів, засобів 
організації освітньої діяльності, 
освітніх ініціатив, нових видів 
освітніх продуктів: 
– авторські тренінги та семінари 
з методики початкової освіти в 
Новій українській школі та 
інклюзивної освіти; 
– курси підвищення кваліфікації 
із застосуванням корпоративної 
технології навчання; 
– семінари і тренінги спільно з 
Edcamp, використовуючи 
практику інноваційної моделі 
роботи з освітянами; 
– форуми педагогічних ідей та 
технологій; 

8 Протягом 
року 

– освітньо-краєзнавча практика, 
«Еducation tour», «Освітній 
weekend» тощо 

Педагоги області 
(здобувачі 
післядипломної 
освіти, слухачі 
курсів ПК) 

Нові види 
освітніх 
продуктів 

 КЗ 
CОІППО 

Захарова І.О.  Завідувачі 
кафедр 

9 Протягом 
року 

Здійснювати експертне 
оцінювання актуальності змісту 
освітніх програм, навчальних та 
навчально-тематичних  планів 
підвищення кваліфікації   

Педагоги області 
(здобувачі 
післядипломної 
освіти, слухачі 
курсів ПК, 
студенти)  

Експертні 
висновки 

1 КЗ 
CОІППО 

Захарова І.О.  Завідувачі  
кафедр  
Куратори 
навчальних 
груп 
 

10 Протягом 
року 

Модернізувати навчальні та 
навчально-тематичні  плани ПК з 
урахуванням досвіду та 
професійної кваліфікації 
вчителів, індивідуально-
диференційованого підходу до 
навчання 
 

Педагоги області 
(здобувачі 
післядипломної 
освіти, слухачі 
курсів ПК) 

  КЗ 
CОІППО 

Захарова І.О.  Завідувачі  
кафедр  
Куратори 
навчальних 
груп 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 Протягом 

року 
Аналізувати та враховувати 
виконання викладачами 
кваліфікаційних вимог, наукової 
та професійної активності 

Науково-
педагогічні  
працівники 

Показники  
наукової та 
професійної 
активності 

 КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М.  Захарова І.О.  
Завідувачі  
кафедр 

12 Протягом 
року 

Продовжити практику звітів 
завідувачів кафедр на вченій раді 
інституту «Про якість організації 
освітнього процесу кафедрами 
інституту 

Завідувачі кафедр Звіти кафедр 5 КЗ 
CОІППО 

Нікітін Ю.О. Завідувачі 
кафедр 

13 Протягом 
року 

Здійснювати координацію 
роботи викладачів, кураторів 
груп в організації освітньої 
діяльності, вчасно складати 
розклади навчальних занять 

Науково-
педагогічні  
працівники кафедр 

Розклад 
навчальних 
занять 

73 КЗ 
CОІППО 

Захарова І.О. Лаборанти 
кафедр  
Воловик В.І. 

14 Протягом 
року 

Посилити контроль за трудовою 
дисципліною  

Науково-
педагогічні 
працівники  

 73 КЗ 
CОІППО 

Головач Е.В. 
 

Захарова І.О. 
Завідувачі 
кафедр 

15 Протягом 
року 

Забезпечити виконання 
перспективного плану ПК науково-
педагогічних та педагогічних 
працівників при Університеті 
менеджменту освіти НАПН 
України, інших  ЗВО 

Науково-
педагогічні та 
педагогічні 
працівники 

Свідоцтво  про 
підвищення  
кваліфікації, 
стажування 

30 УМО НАПН 
України, ЗВО 
України 

Панченко С.М. Гришак В.В. 

16 Протягом 
року 

Стимулювати безперервний 
професійний розвиток науково-
педагогічних працівників 
шляхом врахування здійснення 
ними короткотермінового 
навчання (семінарів, тренінгів, 
сертифікованих он-лайн курсів, 
«круглих столів» з актуальної 
тематики) та отриманих 
сертифікатів в їх професійній 
діяльності 

Науково-
педагогічні та 
педагогічні  
працівники  

Сертифікати  73 КЗ 
CОІППО 

Панченко С.М. Завідувачі 
кафедр 
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Таблиця 4.2.2 
 

Основні форми підвищення кваліфікації 
керівних та педагогічних кадрів Сумської області у КЗ СОІППО у 2019 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 ЗВОІ-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 ЗВОІ-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 – 
екзамена- ційна 
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; 
15 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) 

Курсиза 
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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4. 3. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ СОІППО  
 

Таблиця 4.3.1 
 

№ 
з/п Термін 

Зміст роботи 
(форма проведення 

заходу) 
Контингент Отриманий документ ПІП працівника, 

посада 
Місце 

проведення 

Відповідальні 
особи, 

організатори 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 І етап  

(11.03-28.09) 
ІІ етап  
(30.09-04.10) 

Викладачі та методисти 
кафедр, центрів 
(лабораторій) і 
структурних підрозділів 
закладів ППО за 
профілем: Якість освіти, 
ЗНО, моніторинг та 
атестація 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Жила О.М., методист 
відділу моніторингу, 
якості освіти та ЗНО 

ДВНЗ «Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України  

Гришак В.В. 

2 І етап  
(11.03-28.09) 
ІІ етап  
(30.09-04.10) 

Викладачі та методисти 
кафедр, центрів 
(лабораторій) і 
структурних підрозділів 
закладів ППО за 
профілем: Якість освіти, 
ЗНО, моніторинг та 
атестація 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Черних О.В. методист 
відділу моніторингу, 
якості освіти та ЗНО 

ДВНЗ «Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України  

Гришак В.В. 

3 І етап  
(28.01-15.06) 
ІІ етап  
(18.06-22.06) 

Викладачі та методисти 
кафедр, центрів 
(лабораторій) і 
структурних підрозділів 
закладів ППО за 
профілем: Природничо-
математичний 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Попов В.Д., методист з 
економіки та географії 
відділу координації 
освітньої діяльності та 
професійного розвитку  

ДВНЗ «Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України  

Гришак В.В. 

4 І етап  
(21.01-08.06) 
ІІ етап 
(10.06-14.06) 
 
 

Методисти закладів ППО 
без виділення профілю 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Курган О.В., методист  ДВНЗ «Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України  

Гришак В.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5 21.01-І заїзд; 

15.02.2019-ІІ 
заїзд 

Стажування Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Іващенко І.І., методист з 
управлінської діяльності 
навчально-методичного 
відділу координації 
освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

6 21.01-І заїзд; 
15.02.2019-ІІ 
заїзд 

Стажування Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Клюніна Н.В., методист 
з іноземної мови 
навчально-методичного 
відділу координації 
освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

7 21.01-І заїзд; 
15.02.2019-ІІ 
заїзд 

Стажування Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

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

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

8 21.01-І заїзд; 
15.02.2019-ІІ 
заїзд 

Стажування Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Яловець І.Г., методист 
навчального відділу 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

9 21.01-І заїзд; 
15.02.2019-ІІ 
заїзд 

Стажування Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Гула І.В., методист  КЗ СОІППО Гришак В.В. 

10 21.01-І заїзд; 
15.02.2019-ІІ 
заїзд 

Стажування Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Третьякова О.В., 
методист історії, 
правознавства та курсів 
духовно-морального 
спрямування навчально-
методичного відділу 
координації освітньої 
діяльності та 
професійного розвитку 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

11 Вересень 2018 
– лютий 2019  

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 
 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Герасименко Н.В., 
старший викладач 

Сум ДУ Гришак В.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
12 Вересень 2018 

– лютий 2019  
Стажування Науково-

педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Захарова І.О., декан 
ФПК та П, доцент 

Сум ДУ Гришак В.В. 

13 Вересень 2018 
– лютий 2019  

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Павленко І.М., старший 
викладач 

Сум ДУ Гришак В.В. 

14 Вересень 2018 
– лютий 2019  

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Шевченко Т.О., 
старший викладач 

Сум ДУ Гришак В.В. 

15 Січень - 
червень 2019  

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Дудко Н.В., доцент Сум ДУ Гришак В.В. 

16 Вересень 2019 
– лютий 2020  

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Крамаренко Л.Д., 
старший викладач 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 

17 Січень - 
червень 2019  

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Мазуренко В.О., доцент Сум ДУ Гришак В.В. 

18 Січень - 
червень 2019  

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Стукалова Т.Г., старший 
викладач 

Сум ДУ Гришак В.В. 

19 Січень - 
червень 2019  

Стажування Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Сударєва Г.Ф., старший 
викладач 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 

20 Протягом 
2019  

Стажування Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 

Карпуша В.М., методист 
з фізики та астрономії 
навчально-методичного 
відділу координації 
освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Гришак В.В. 
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4. 4. Здійснення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовки працівників галузі освіти 
Таблиця 4.4.1 

План заїздів слухачів курсів підвищення кваліфікації до КЗ СОІППО на 2019рік 
(наказ ДОН Сумської ОДА «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, 

 навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 2019 році» від 16.07.2018 року № 460-ОД) 
 

№ 
з/п Термін 

Ф
ор

м
а 

на
вч

ан
ня

 
Спеціальність слухачів курсів ПК 
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ку
ва

ни
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ль
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К
іл
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ха

чі
в 

К
іл

ьк
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ру
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Місце 
проведення 
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П
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по
зи

ці
ї щ

од
о 

ім
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ж
ев

ог
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та
 

ін
ф

ор
м

. с
уп

ро
во

ду
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
СІЧЕНЬ 

1 08.01-11.01 – наст. сесія; 
18.02-20.02 – екз. сесія 

о-д Викладачі історії та суспільних дисциплін 
закладів вищої, професійної (професійно-
технічної) освіти 

Свідоцтво 14 1 КЗ СОІППО Драновська С.В. Прес-реліз 

2 08.01-11.01 – наст. сесія; 
18.02-20.02 – екз. сесія 

о-д Учителі хімії Свідоцтво 28 1 КЗ СОІППО Коростіль Л.А. Прес-реліз 

3 08.01-11.01 – наст. сесія; 
18.02-20.02 – екз. сесія 

о-д Учителі початкових класів кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст І категорії» 

Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Лавська А.М. Прес-реліз 

4 08.01-11.01 – наст. сесія; 
18.02-20.02 – екз. сесія 

о-д Учителі трудового навчання, креслення, 
предмета «Технології» (технічні види праці); 
майстри виробничого навчання МНВК, які 
викладають у групах професійного та профіль-
ного навчання за технологічним напрямком 

Свідоцтво 28 1 КЗ СОІППО Крот Г.В. Прес-реліз 

5 08.01-11.01 – наст. сесія; 
18.02-20.02 – екз. сесія 

о-д Учителі фізичної культури, керівники 
спортивних гуртків 

Свідоцтво 13 1 КЗ СОІППО Деменков Д.В. Прес-реліз 

6 08.01-11.01 – наст. сесія; 
18.02-20.02 – екз. сесія 

о-д Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст І 
категорії» 
 

Свідоцтво 
 

27 1 КЗ СОІППО Лобода В.В. Прес-реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 08.01-11.01 – наст. сесія; 

18.02-20.02 – екз. сесія 
о-д Педагоги – організатори Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Прес-реліз 

8 08.01-11.01 – наст. сесія; 
18.02-20.02 – екз. сесія 

о-д Логопеди (закладів освіти різного типу) Свідоцтво 24 1 КЗ СОІППО Прядко Л.А. Прес-реліз 

9 08.01-11.01 – наст. сесія; 
18.02-20.02 – екз. сесія 

о-д Бібліотекарі (закладів освіти різного типу) Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 

10 08.01-11.01 – наст. сесія; 
18.02-22.02 – екз. сесія 

о-д Вихователі-методисти (за посадою), 
вихователі закладів дошкільної освіти 

Свідоцтво 19 1 КЗ СОІППО Ковтун Є Ф. 
 

Прес-реліз 

11 08.01-11.01 – наст. сесія; 
25.02-01.03 – екз. сесія 

о-д Практичні психологи закладів дошкільної 
освіти 

Свідоцтво 16 1 КЗ СОІППО Марухина І.В. Прес-реліз 

12 08.01-наст. сесія; 
06.05-екз. сесія 

д Учителі російської мови та зарубіжної 
літератури 

Свідоцтво 
 

21 1 КЗ СОІППО Чхайло Л.М. Прес-реліз 

13 08.01-наст. сесія; 
07.05-екз. сесія 

д Учителі початкових класів Свідоцтво 22 1 КЗ СОІППО Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Прес-реліз 

14 09.01-наст. сесія; 
07.05-екз. сесія 

д Викладачі української мови, літератури, 
російської мови та зарубіжної літератури 
закладів вищої, професійної (професійно-
технічної) освіти 

Свідоцтво 19 1 КЗ СОІППО П’ятаченко Ю.В. Прес-реліз 

15 10.01-наст. сесія; 
06.05-екз. сесія 

д Викладачі англійської мови закладів вищої, 
професійної (професійно-технічної) освіти 

Свідоцтво 18 1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В. Прес-реліз 

16 21.01-25.01 – наст. сесія; 
25.02-01.03 – екз. сесія 

о-д Вихователі закладів дошкільної освіти  Свідоцтво 25 1 Охтирський 
ММК 

Ковтун Є Ф. 
Цимерман І.Л. 

Прес-реліз 

17 21.01-25.01 – наст. сесія; 
25.02-01.03 – екз. сесія 

о-д Керівники гуртків  Свідоцтво 24 1 Шосткин- 
ський ММК 

Сєрих Л.В. Прес-реліз 

18 21.01-23.01 е Методика викладання курсу «Вчимося жити 
разом» у початковій школі 

Сертифікат 25 1 Сумський 
ММК 

Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

19 21.01 – І заїзд; 
15.02 – ІІ заїзд 

Ст. Педагогічні працівники різних 
спеціальностей 

Свідоцтво 76 1 КЗ СОІППО  Прес-реліз 

ЛЮТИЙ 
20 04.02-08.02 – наст. сесія; 

11.03-15.03 – екз. сесія 
о-д Учителі початкових класів Свідоцтво 25 1 Шосткин- 

ський ММК 
Декунова З.В. Прес-реліз 

21 04.02-08.02 – наст. сесія; 
11.03-15.03 – екз. сесія 

о-д Вихователі закладів дошкільної освіти Свідоцтво 22 1 Конотопський 
ММК 

Ковтун Є Ф. 
Цимерман І.Л. 
 

Прес-реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 04.02-08.02 – наст. сесія; 

11.03-15.03 – екз. сесія 
о-д Керівники гуртків  Свідоцтво 20 1 Кролевецький 

РМК 
Сєрих Л.В. Прес-реліз 

23 06.02-08.02 е Методика викладання курсу «Вчимося жити 
разом» в основній школі 

Сертифікат 26 1 Сумський 
ММК 

Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

24 18.02-22.02 – наст. сесія; 
25.03-29.03 – екз. сесія 

о-д Заступники директора з навчально-виховної 
роботи (природничо-математичного, 
спортивного, технічного профілів, предмети 
в початкових класах) 

Свідоцтво 17 1 КЗ СОІППО Перлик В.В. Прес-реліз 

25 18.02 – наст. сесія; 
18.06 – екз. сесія 

д Учителі української мови та літератури Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО Логвиненко 
Ю.В. 

Прес-реліз 

26 18.02 – наст. сесія; 
18.06 – екз. сесія 

д Учителі математики Свідоцтво 22 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 

27 19.02 – наст. сесія; 
19.06 – екз. сесія 

д Учителі англійської мови Свідоцтво 25 1 КЗ СОІППО Скирта В.С. Прес-реліз 

28 20.02 – наст. сесія; 
20.06 – екз. сесія 

д Учителі, викладачі інформатики Свідоцтво 22 1 КЗ СОІППО Петрова Л.Г. Прес-реліз 

29 20.02 – наст. сесія; 
12.06 – екз. Сесія 
 

д Учителі географії та економіки Свідоцтво 14 1 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. Прес-реліз 

30 21.02 – наст. сесія; 
20.06 – екз. сесія 

д Викладачі хімії, біології, екології закладів 
вищої, професійної (професійно-технічної) 
освіти 

Свідоцтво 12 1 КЗ СОІППО Коростіль Л.А. Прес-реліз 

31 21.02 – наст. сесія; 
19.06 – екз. сесія 

д Учителі початкових класів Свідоцтво 22 1 КЗ СОІППО Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Прес-реліз 

32 25.02-01.03 – наст. сесія; 
01.04-05.04 – екз. сесія 

о-д Директори закладів загальної середньої 
освіти, спеціальних шкіл-інтернатів 
(суспільно-гуманітарного, філологічного, 
художнього профілів) 

Свідоцтво 28 1 КЗ СОІППО Перлик В.В. Прес-реліз 

33 25.02-01.03 – наст. сесія; 
01.04-03.04 – екз. сесія 

о-д Учителі української мови та літератури 
кваліфікаційних категорій  «спеціаліст», 
«спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст           І 
категорії» 

Свідоцтво 24 1 КЗ СОІППО П’ятаченко Ю.В. Прес-реліз 

34 25.02-01.03 – наст. сесія; 
01.04-03.04 – екз. сесія 

о-д Учителі англійської мови кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Свідоцтво 28 1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В. Прес-реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
35 25.02-01.03 – наст. сесія; 

01.04-03.04 – екз. сесія 
о-д Викладачі фізики, астрономії, математики 

закладів вищої, професійної (професійно-
технічної) освіти 

Свідоцтво 22 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 

36 25.02-01.03 – наст. сесія; 
01.04-03.04 – екз. сесія 

о-д Учителі географії, економіки, предмета 
«Рідний край» 

Свідоцтво 24 1 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. Прес-реліз 

37 25.02-01.03 – наст. сесія; 
01.04-03.04 – екз. сесія 

о-д Учителі (викладачі) вокально-хорових, 
театральних дисциплін та керівники 
відповідних гуртків (закладів освіти різного 
типу) 

Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. Прес-реліз 

38 25.02-01.03 – наст. сесія; 
01.04-03.04 – екз. сесія 

о-д Учителі початкових класів кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст» з педагогічним  стажем 
роботи понад 10 років 

Свідоцтво 20 1 КЗ СОІППО Декунова З.В.  Прес-реліз 

39 25.02-01.03 – наст. сесія; 
01.04-03.04 – екз. сесія 

о-д Вихователі гуртожитків закладів вищої, 
професійної (професійно-технічної) освіти 

Свідоцтво 15 1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Прес-реліз 

40 25.02-01.03 – наст. сесія; 
08.04-10.04 – екз. сесія 

о-д Учителі, викладачі предмета «Захист 
Вітчизни» 

Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО Деменков Д.В. Прес-реліз 

БЕРЕЗЕНЬ 
41 11.03-22.03 о Практичні психологи Свідоцтво 30 1 КЗ СОІППО Марухина І.В. Прес-реліз 
42 11.03-15.03 – наст. сесія; 

15.04-19.04 – екз. сесія 
о-д Заступники директора з навчально-виховної 

роботи (суспільно-гуманітарного, 
філологічного, художнього профілів) 

Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Перлик В.В.6еп  Прес-реліз 

43 11.03-15.03 – наст. сесія; 
15.04-19.04 – екз. сесія 

о-д Кухарі  Свідоцтво 25 1 КЗ СОІППО Крот Г.В. Прес-реліз 

44 11.03-15.03 – наст. сесія; 
15.04-17.04 – екз. сесія 

о-д Учителі російської мови, зарубіжної 
літератури кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст вищої категорії» 
 

Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Чхайло Л.М. Прес-реліз 

45 11.03-15.03 – наст. сесія; 
15.04-17.04 – екз. сесія 

о-д Учителі фізики, астрономії  Свідоцтво 28 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 

46 11.03-15.03 – наст. сесія; 
15.04-17.04 – екз. сесія 

о-д Учителі історії та суспільних дисциплін 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 
категорії» 
 

Свідоцтво 20 1 КЗ СОІППО Драновська С.В. Прес-реліз 
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47 11.03-15.03 – наст. сесія; 

22.04-26.04 – екз. сесія 
п «Організаційно-методичні засади організації 

інклюзивного навчання» (для педагогів 
різних спеціальностей, асистентів учителів) 

Свідоцтво 
 

17 1 КЗ СОІППО Прядко Л.О. Прес-реліз 

48 11.03-15.03 е «Розвиток інформаційно-комунікаційної 
компетентності вчителя початкових класів» 
(для вчителів початкових класів, які виклада-
тимуть інформатику в початковій школі) 

Сертифікат 12 1 КЗ СОІППО Лобода В.В. 
Подлиняєва О.О. 

Прес-реліз 

49 11.03-15.03 е Методика викладання основ здоров'я в 
початковій школі 

Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

50 18.03-29.03 о Викладачі фізичної культури, керівники 
спортивних гуртків закладів вищої, 
професійної (професійно-технічної) освіти 

Свідоцтво 19 1 КЗ СОІППО Деменков Д.В. Прес-реліз 

51 18.03-29.03 о Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ 
категорії» 

Свідоцтво 30 1 КЗ СОІППО Лобода В.В. Прес-реліз 

52 18.03-22.03 – наст. сесія; 
22.04-26.04 – екз. сесія 

о-д Заступники директора з навчально-виховної 
роботи (які опікуються напрямком виховної 
роботи усіх профілів) 

Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Перлик В.В. Прес-реліз 

53 18.03-22.03 – наст. сесія; 
22.04-24.04 – екз. сесія 

о-д Учителі української мови та літератури 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 
категорії» 

Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО Логвиненко 
Ю.В. 

Прес-реліз 

54 18.03-22.03 – наст. сесія; 
22.04-24.04 – екз. сесія 

о-д Учителі біології, природознавства, екології  Свідоцтво 17 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
 

Прес-реліз 

55 18.03-22.03 – наст. сесія; 
22.04-24.04 – екз. сесія 

о-д Учителі початкових класів кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст   І категорії» 

Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Лавська А.М. Прес-реліз 

56 18.03-22.03 – наст. сесія; 
22.04-24.04 – екз. сесія 

о-д Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 
категорії» 

Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Цимерман І.Л. Прес-реліз 

57 18.03-22.03 – наст. сесія; 
22.04-24.04 – екз. сесія 

о-д Методисти, культорганізатори закладів 
позашкільної освіти 

Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 

58 25.03-29.03 – наст. сесія; 
13.05-15.05 – екз. сесія 

о-д Музичні керівники закладів дошкільної 
освіти 

Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. Прес-реліз 

59 25.03-29.03 – наст. сесія; 
13.05-15.05 – екз. сесія 

о-д Керівники гуртків художньо-естетичного 
напряму (закладів освіти різного типу) 

Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 
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60 25.03-29.03 – наст. сесія; 

06.05-08.05 – екз. сесія 
о-д Учителі початкових класів кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 
 

Свідоцтво 30 1 КЗ СОІППО Декунова З.В.  Прес-реліз 

61 25.03-29.03 – наст. сесія; 
06.05-08.05 – екз. сесія 

о-д Вихователі груп продовженого дня Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Прес-реліз 

62 25.03-29.03 – наст. сесія; 
13.05-17.05 – екз. сесія 

п «Сучасні інтерактивні засоби навчання на 
уроках загальноосвітніх дисциплін з 
оволодінням технологіями e-learning для 
організації дистанційного навчання» (для 
вчителів різних спеціальностей) 

Свідоцтво 17 1 КЗ СОІППО Лабудько С.П. 
Герасименко 
Н.В. 

Прес-реліз 

63 25.03-29.03 е Методика викладання основ здоров'я в 
основній школі 

Сертифікат 20 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

КВІТЕНЬ 
64 01.04-12.04 о  Вихователі закладів дошкільної освіти 

кваліфікаційних категорій «спеціаліст» з 
педагогічним стажем роботи до 10 років 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Лобода В.В. Прес-реліз 

65 01.04-05.04 – наст. сесія; 
13.05-17.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Завідувачі, вихователі закладів дошкільної 
освіти 

Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО Цимерман І.Л. Прес-реліз 

66 08.04-12.04 – наст. сесія; 
13.05-15.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі математики кваліфікаційних 
категорій «спеціаліст І категорії», «спеціаліст 
вищої кат.» 

Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 

67 08.04-12.04 – наст. сесія; 
13.05-15.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі початкових класів кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст    І категорії» 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Лавська А.М. Прес-реліз 

68 08.04-12.04 – наст. сесія; 
13.05-15.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі трудового навчання, креслення, 
предмета «Технології» (обслуговуючі види 
праці) 

Свідоцтво 18 1 КЗ СОІППО Крот Г.В. Прес-реліз 

69 08.04-12.04 – наст. сесія; 
13.05-15.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст»  з 
педагогічним стажем роботи понад 10 років 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Ковтун Є Ф. 
 

Прес-реліз 

70 08.04-12.04 – наст. сесія; 
20.05-22.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі початкових класів, учителі– 
предметники спеціальних шкіл-інтернатів 

Свідоцтво 22 1 КЗ СОІППО Прядко Л.О. Прес-реліз 

71 08.04-12.04 – наст. сесія; 
27.05-29.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Керівники гуртків соціально-реабіліта-
ційного, оздоровчого та гуманітарного 
напряму (закладів освіти різного типу) 

Свідоцтво 16 1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 



67 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
72 08.04-12.04 е Методика викладання основ здоров'я в 

початковій школі 
Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 

Коростіль Л.А. 
Прес-реліз 

73 15.04-19.04 – наст. сесія; 
20.05-24.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Сестри медичні  Свідоцтво 17 1 КЗ СОІППО Василега О.Ю. Прес-реліз 

74 15.04-19.04 – наст. сесія; 
20.05-22.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі англійської мови кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст    І категорії» 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В. Прес-реліз 

75 15.04-19.04 – наст. сесія; 
20.05-22.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі (викладачі) хореографічних 
дисциплін та керівники відповідних гуртків 
(закладів освіти різного типу) 

Свідоцтво 12 1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. Прес-реліз 

76 15.04-19.04 – наст. сесія; 
20.05-22.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Вихователі спеціальних шкіл-інтернатів, 
закладів соціально-реабілітаційного 
спрямування 
 

Свідоцтво 19 1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Прес-реліз 

77 15.04-19.04 – наст. сесія; 
20.05-22.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі образотворчого мистецтва, 
художньої культури 
 

Свідоцтво 29 1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 

78 15.04-19.04 – наст. сесія; 
20.05-24.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Вихователі закладів дошкільної освіти Свідоцтво 20 1 Шосткинськи
й ММК 

Ковтун Є Ф. 
Цимерман І.Л. 

Прес-реліз 

79 17.04-19.04 е Методика викладання курсу «Вчимося жити 
разом» у початковій школі 

Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

80 22.04-26.04 – наст. сесія; 
27.05-29.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі історії та суспільних дисциплін квалі-
фікаційних категорій  «спеціаліст», «спеціаліст 
ІІ категорії», «спеціаліст І категорії» 

Свідоцтво 18 1 КЗ СОІППО Драновська С.В. Прес-реліз 

81 22.04-26.04 – наст. сесія; 
27.05-29.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі музичного мистецтва та 
інтегрованого курсу «Мистецтво» 

Свідоцтво 20 1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. Прес-реліз 

82 22.04-26.04 – наст. сесія; 
27.05-29.05 – екз. сесія 

о-д 
 

Інструктори фізичної культури закладів 
дошкільної освіти 

Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО 
 

Деменков Д.В. Прес-реліз 

ТРАВЕНЬ 
83 06.05 –  ІІ заїзд АТМ Педагоги, які мають педагогічне звання 

«Методист» (4-й рік навчання) 
Свідоцтво  1 КЗ СОІППО  Прес-реліз 

84 13.05-17.05 е «Розвиток інформаційно-комунікаційної 
компетентності вчителя інформатики» (для 
вчителів інформатики, які викладатимуть 
інформатику в початковій школі) 

Сертифікат 18 1 КЗ СОІППО Павленко І.М. 
Атрощенко Н. М. 

Прес-реліз 
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85 15.05-17.05 е Методика викладання курсу «Вчимося жити 

разом» в основній та старшій школі 
Сертифікат 26 1 КЗ СОІППО 

 
Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

86 20.05-31.05 о 
 

Учителі хімії, біології, природознавства, 
екології 

Свідоцтво 19 1 КЗ СОІППО Коростіль Л.А. Прес-реліз 

87 20.05-31.05 о 
 

Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійно-технічної 
освіти 

Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО Крот Г.В. Прес-реліз 

88 20.05-24.05 е Методика викладання курсу «Маршрут 
безпеки» 

Сертифікат 12 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

89 27.05-07.06 о Учителі початкових класів кваліфікаційних 
категорій «спеціаліст», «спеціаліст ІІ 
категорії», «спеціаліст» з педагогічним  
стажем роботи до 10 років 

Свідоцтво  
 

20 1 КЗ СОІППО Декунова З.В.  Прес-реліз 

90 27.05-07.06 о Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст» 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Лобода В.В. Прес-реліз 

ЧЕРВЕНЬ 
91 03.06-05.06 е Методика викладання курсу «Вчимося жити 

разом» в основній школі 
Сертифікат 26 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 

Коростіль Л.А. 
Прес-реліз 

92 03.06-07.06 е Курси духовно-морального спрямування Сертифікат 15 1 КЗ СОІППО Пінчук Д.М. Прес-реліз 
93 10.06-12.06 е Методика викладання курсу «Вчимося жити 

разом» в початковій школі 
Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 

Коростіль Л.А. 
Прес-реліз 

ВЕРЕСЕНЬ 
94 02.09-13.09 о Учителі, викладачі трудового навчання, 

креслення, предмета «Технології», фізичної 
культури 

Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Крот Г.В. Прес-реліз 

95 02.09-06.09 – наст. сесія; 
07.10-09.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі, викладачі музичного мистецтва, 
художньої культури та інтегрованого курсу 
«Мистецтво» 

Свідоцтво 21  КЗ СОІППО Байдак Ю.В. Прес-реліз 

96 02.09-06.09 – наст. сесія; 
07.10-09.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст»  з 
педагогічним стажем роботи понад 10 років 

Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Лобода В.В. Прес-реліз 

97 02.09-06.09 – наст. сесія; 
07.10-09.10 – екз. Сесія 
 

о-д 
 

Соціальні педагоги (закладів освіти різного 
типу) 

Свідоцтво 28 1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Прес-реліз 
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98 02.09-06.09 – наст. сесія; 

07.10-09.10 – екз. сесія 
о-д 
 

Керівники гуртків соціально-реабіліта-
ційного, оздоровчого та гуманітарного 
напряму (закладів освіти різного типу) 

Свідоцтво 16 1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 

100 02.09-06.09 – наст. сесія; 
15.10-17.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі-дефектологи, учителі-предметники 
спеціальних шкіл-інтернатів 

Свідоцтво 29 1 КЗ СОІППО Прядко Л.О. Прес-реліз 

101 02.09-06.09 – наст. сесія; 
07.10-11.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Практичні психологи закладів дошкільної 
освіти 

Свідоцтво 17 1 КЗ СОІППО Марухина І.В. Прес-реліз 

102 02.09 – наст. сесія; 
16.12 – екз. сесія 

д 
 

Учителі англійської мови Свідоцтво 25 1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В. Прес-реліз 

103 02.09 – наст. сесія; 
16.12 – екз. сесія 

д 
 

Учителі основ здоров'я Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
 

Прес-реліз 

104 03.09 – наст. сесія; 
18.12 – екз. сесія 

д Учителі української мови та літератури  Свідоцтво 22 1 КЗ СОІППО Логвиненко 
Ю.В. 

Прес-реліз 

105 03.09 – наст. сесія; 
17.12 – екз. сесія 

д Учителі початкових класів Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Прес-реліз 

106 04.09 – наст. сесія; 
18.12 – екз. сесія 

д Учителі, викладачі інформатики Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Петрова Л.Г. Прес-реліз 

107 04.09 – наст. сесія; 
17.12 – екз. сесія 

д Учителі хімії Свідоцтво 13 1 КЗ СОІППО Коростіль Л.А. Прес-реліз 

108 05.09 – наст. сесія; 
19.12 – екз. сесія 

д Учителі історії та суспільних дисциплін Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Драновська С.В. Прес-реліз 

109 05.09 – наст. сесія; 
19.12 – екз. сесія 

д Учителі біології, екології, природознавства Свідоцтво 14 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
 

Прес-реліз 

110 06.09 – наст. сесія; 
20.12 – екз. сесія 

д Учителі, викладачі математики  Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 

111 09.09-20.09 о 
 

Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційних категорій «спеціаліст» з 
педагогічним стажем роботи до 10 років 
 

Свідоцтво 28 1 КЗ СОІППО Лобода В.В. Прес-реліз 

112 09.09-13.09 – наст. сесія; 
15.10-17.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі української мови та літератури 
кваліфікаційної категорії  «спеціаліст І 
категорії» 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО П’ятаченко Ю.В. Прес-реліз 

113 09.09-13.09 – наст. сесія; 
15.10-17.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі математики кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст І категорії» 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 
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114 09.09-13.09 – наст. сесія; 

15.10-17.10 – екз. сесія 
о-д 
 

Учителі історії та суспільних дисциплін 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 
категорії» 

Свідоцтво 19 1 КЗ СОІППО Драновська С.В. Прес-реліз 

115 09.09-13.09 – наст. сесія; 
15.10-17.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі фізичної культури кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Деменков Д.В. Прес-реліз 

116 09.09-13.09 – наст. сесія; 
15.10-17.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Вихователі груп продовженого дня Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Прес-реліз 

117 09.09-13.09 – наст. сесія; 
15.10-18.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Сестри медичні  Свідоцтво 18 1 КЗ СОІППО Василега О.Ю. Прес-реліз 

118 09.09-13.09 – наст. сесія; 
15.10-18.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Вихователі закладів дошкільної освіти Свідоцтво 20 1 Шосткинський 
ММК 

Ковтун Є Ф. 
Цимерман І.Л. 

Прес-реліз 

119 09.09-13.09 – наст. сесія; 
15.10-18.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Керівники гуртків  Свідоцтво 24 1 Шосткинський 
ММК 

 Прес-реліз 

120 09.09-11.09 е 
 

Методика викладання курсу «Вчимося жити 
разом» у початковій школі 

Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

121 16.09-20.09 – наст. сесія; 
21.10-25.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Заступники директора з навчально-виховної 
роботи (природничо-математичного, 
спортивного, технічного профілів, предмети 
в початкових класах) 

Свідоцтво 18 1 КЗ СОІППО Перлик В.В. Прес-реліз 

122 16.09-20.09 – наст. сесія; 
21.10-23.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі англійської мови кваліфікаційних 
категорій «спеціаліст І категорії», «спеціаліст 
вищої категорії» 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В. Прес-реліз 

123 16.09-20.09 – наст. сесія; 
21.10-23.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Музичні керівники закладів дошкільної 
освіти 

Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. Прес-реліз 

124 16.09-20.09 – наст. сесія; 
21.10-23.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі початкових класів кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст   І категорії» 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Декунова З.В.  Прес-реліз 

125 16.09-20.09 – наст. сесія; 
21.10-23.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 
категорії» 

Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Цимерман І.Л. Прес-реліз 

126 16.09-20.09 – наст. сесія; 
21.10-23.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Заступники директора, завідувачі відділів 
закладів позашкільної освіти 

Свідоцтво 16 1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 

127 16.09-20.09 е Методика викладання основ здоров'я в 
основній школі 

Сертифікат 20 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

128 23.09-04.10 о Учителі математики, фізики, астрономії Свідоцтво 22 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 
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129 23.09-04.10 о Учителі біології, хімії, природознавства, 

екології 
Свідоцтво 24 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. Прес-реліз 

130 23.09-04.10 о 
 

Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійно-технічної 
освіти 

Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО Крот Г.В. Прес-реліз 

131 23.09-04.10 о 
 

Учителі фізичної культури, трудового 
навчання, креслення, предмета «Захист 
Вітчизни» 

Свідоцтво 19 1 КЗ СОІППО Деменков Д.В. Прес-реліз 

132 23.09-27.09 – наст. сесія; 
28.10-30.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Педагоги – організатори Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Прес-реліз 

133 23.09-27.09 – наст. сесія; 
28.10-30.10 – екз. сесія 

о-д 
 

Керівники гуртків науково-технічного 
напряму (закладів освіти різного типу) 

Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 

134 23.09-27.09 е 
 

«Розвиток інформаційно-комунікаційної 
компетентності вчителя початкових класів» 
(для учителів початкових класів, які 
викладатимуть інформатику у початковій 
школі) 

Сертифікат 12  КЗ СОІППО Лобода В.В. Прес-реліз 

139 23.09-27.09 е «Базові навички медіатора в навчальному 
закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у 
вирішенні конфліктів та миробудуванні» 

Сертифікат 31  КЗ СОІППО Марухина І.В. Прес-реліз 

140 30.09-11.10 о Учителі початкових класів кваліфікаційних 
категорій «спеціаліст», «спеціаліст ІІ 
категорії», «спеціаліст» з педагогічним 
стажем роботи до 10 років 

Свідоцтво 20  КЗ СОІППО Лавська А.М. Прес-реліз 

141 30.09-04.10 – наст. сесія; 
18.11-20.11 – екз. сесія 

о-д 
 

Керівники гуртків художньо-естетичного 
напряму (закладів освіти різного типу) 

Свідоцтво 23  КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 

142 30.09-04.10 – наст. сесія; 
04.11-08.11 – екз. сесія 

о-д 
 

Директори закладів загальної середньої 
освіти, спеціальних шкіл-інтернатів 
(природничо-математичного, спортивного, 
технічного профілів, предмети в початкових 
класах) 

Свідоцтво 27  КЗ СОІППО Перлик В.В. Прес-реліз 

143 30.09-04.10 – наст. сесія; 
04.11-08.11 – екз. Сесія 
 

о-д 
 

Вихователі закладів дошкільної освіти Свідоцтво 22  Конотопський 
ММК 

Ковтун Є Ф. 
Цимерман І.Л. 

Прес-реліз 
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ЖОВТЕНЬ 

144 07.10-11.10 – наст. сесія; 
11.11-13.11 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі географії, економіки, предмету 
«Рідний край», викладачі географії, 
економіки закладів вищої, професійної 
(професійно-технічної) освіти 

Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Удовиченко І В. Прес-реліз 

145 07.10-11.10 – наст. сесія; 
11.11-13.11 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі початкових класів кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Свідоцтво 30 1 КЗ СОІППО Декунова З.В.  Прес-реліз 

146 07.10-11.10 – наст. сесія; 
11.11-15.11 – екз. сесія 

о-д 
 

Завідувачі, вихователі закладів дошкільної 
освіти 

Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО Ковтун Є Ф. 
 

Прес-реліз 

147 07.10-11.10 е Методика викладання основ здоров'я в 
початковій школі 

Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

148 15.10-18.10 – наст. сесія; 
18.11-20.11 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі трудового навчання, креслення, 
предмета «Технології» (обслуговуючі види 
праці) 

Свідоцтво 17 1 КЗ СОІППО Крот Г.В. Прес-реліз 

149 16.10-18.10 е Методика викладання курсу «Вчимося жити 
разом» в основній школі 

Сертифікат 26 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

150 21.10-01.11 о Учителі географії та економіки, біології, 
природознавства, предмета «Рідний край» 

Свідоцтво 19 1 КЗ СОІППО Удовиченко І В. Прес-реліз 

151 21.10-25.10 – наст. сесія; 
25.11-27.11 – екз. сесія 

о-д 
 

Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст    І 
категорії» 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Лобода В.В. Прес-реліз 

152 21.10-25.10 – наст. сесія; 
25.11-27.11 – екз. сесія 

о-д 
 

Вихователі спеціальних шкіл-інтернатів, 
закладів соціально-реабілітаційного 
спрямування 

Свідоцтво 20 1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Прес-реліз 

153 28.10-01.11 – наст. сесія; 
02.12-06.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Заступники директора з навчально-виховної 
роботи (суспільно-гуманітарного, 
філологічного, художнього профілів) 

Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Перлик В.В. Прес-реліз 

154 28.10-01.11 – наст. сесія; 
02.12-04.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі російської мови, зарубіжної 
літератури  

Свідоцтво 25 1 КЗ СОІППО Чхайло Л.М. Прес-реліз 

155 28.10-01.11 – наст. сесія; 
02.12-04.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі початкових класів кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Свідоцтво 29 1 КЗ СОІППО Лавська А.М. Прес-реліз 

156 28.10-01.11 – наст. сесія; 
02.12-04.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі фізичної культури кваліфікаційних 
категорій «спеціаліст І категорії» 
 

Свідоцтво 20 1 КЗ СОІППО Деменков Д.В. Прес-реліз 



73 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
157 28.10-01.11 – наст. сесія; 

02.12-04.12 – екз. сесія 
о-д 
 

Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст   І 
категорії» 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Цимерман І.Л. Прес-реліз 

158 28.10-01.11 – наст. сесія; 
02.12-04.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Бібліотекарі (закладів освіти різного типу) Свідоцтво 28 1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 

159 28.10-01.11 е 
 

Методика викладання основ здоров'я в 
основній школі 

Сертифікат 19 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

ЛИСТОПАД 
160 04.11-08.11 – наст. сесія; 

09.12-11.12 – екз. сесія 
о-д 
 

Учителі української мови та літератури 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 
категорії» 

Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО П’ятаченко Ю.В. Прес-реліз 

161 04.11-08.11 – наст. сесія; 
09.12-11.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі німецької мови Свідоцтво 14 1 КЗ СОІППО Паляниця В.М. Прес-реліз 

162 04.11-08.11 – наст. сесія; 
09.12-11.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі математики кваліфікаційних 
категорій «спеціаліст І категорії», «спеціаліст 
вищої категорії» 

Свідоцтво 23 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 

163 04.11-08.11 – наст. сесія; 
09.12-11.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі історії та суспільних дисциплін 
кваліфікаційних категорій  «спеціаліст», 
«спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І 
категорії» 

Свідоцтво 18 1 КЗ СОІППО Драновська С.В. Прес-реліз 

164 04.11-08.11 – наст. сесія; 
09.12-11.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі біології, природознавства, екології  Свідоцтво 19 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
 

Прес-реліз 

165 04.11-08.11 – наст. сесія; 
09.12-11.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі початкових класів кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст   І категорії» 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Декунова З.В.  Прес-реліз 

166 04.11-08.11 – наст. сесія; 
09.12-11.12 – екз. Сесія 
 

о-д 
 

Вихователі ЗОШ – інтернатів Свідоцтво 25 1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Прес-реліз 

167 04.11-08.11 – наст. сесія; 
09.12-11.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Керівники гуртків еколого-натуралістичного 
напряму (закладів освіти різного типу) 

Свідоцтво 21 1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 

168 04.11-08.11 – наст. сесія; 
09.12-13.12 – екз. сесія 

п «Сучасні інтерактивні засоби навчання на 
уроках загальноосвітніх дисциплін з 
оволодінням технологіями e-learning для 
організації дистанційного навчання» (для 
вчителів різних спеціальностей) 

Свідоцтво 18 1 КЗ СОІППО Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 
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169 11.11-15.11 – наст. сесія; 

16.12-20.12 – екз. сесія 
о-д 
 

Директори навчально-виховних комплексів, 
завідувачі філій (усіх профілів) 

Свідоцтво 26 1 КЗ СОІППО Перлик В.В. Прес-реліз 

170 11.11-15.11 – наст. сесія; 
16.12-18.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі (викладачі) музики, які викладають 
теоретичні дисципліни, гру на музичних 
інструментах, акомпаніатори, 
концертмейстери та керівники відповідних 
гуртків  (закладів освіти різного типу) 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. Прес-реліз 

171 11.11-15.11 – наст. сесія; 
16.12-18.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Учителі фізичної культури та предмета 
«Захист Вітчизни» 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Деменков Д.В. Прес-реліз 

172 11.11-15.11 – наст. сесія; 
16.12-18.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст»  з 
педагогічним стажем роботи понад 10 років 

Свідоцтво 27 1 КЗ СОІППО Ковтун Є Ф. 
 

Прес-реліз 

173 11.11-15.11 – наст. сесія; 
16.12-18.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Вихователі груп продовженого дня Свідоцтво 22 1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Прес-реліз 

174 11.11-15.11 – наст. сесія; 
16.12-18.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Керівники гуртків туристично-краєзнавчого 
напряму (закладів освіти різного типу) 

Свідоцтво 23  КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 

175 11.11-15.11 – наст. сесія; 
16.12-20.12 – екз. сесія 

о-д 
 

Кухарі  Свідоцтво 25  КЗ СОІППО Крот Г.В. Прес-реліз 

176 18.11-29.11 о 
 

Учителі української мови та літератури, 
російської мови та зарубіжної літератури 

Свідоцтво 19  КЗ СОІППО П’ятаченко Ю.В. Прес-реліз 

177 18.11-29.11 о 
 

Учителі англійської мови кваліфікаційних 
категорій «спеціаліст», «спеціаліст ІІ 
категорії» 

Свідоцтво 30  КЗ СОІППО Клюніна Н.В. Прес-реліз 

178 18.11-29.11 о 
 

Учителі фізики, астрономії, математики, 
інформатики 

Свідоцтво 24  КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 

179 18.11-29.11 о Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ 
категорії» 

Свідоцтво 30 1 КЗ СОІППО Лобода В.В. Прес-реліз 

180 18.11-22.11 е Методика викладання основ здоров'я в 
початковій школі 

Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

181 25.11-06.12 о Практичні психологи Свідоцтво 31 1 КЗ СОІППО Марухина І.В. Прес-реліз 
182 25.11-06.12 о Викладачі професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійної (професійно 
– технічної) освіти 

Свідоцтво 22 1 КЗ СОІППО Крот Г.В. Прес-реліз 
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183 25.11-27.11 е Методика викладання курсу «Вчимося жити 

разом» у початковій школі 
Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 

Коростіль Л.А. 
Прес-реліз 

ГРУДЕНЬ 
184 02.12-06.12 е Методика викладання курсу «Захисти себе 

від ВІЛ» 
Сертифікат 26 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 

Коростіль Л.А. 
Прес-реліз 

185 09.12-20.12 о Вихователі закладів дошкільної освіти 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст» 

Свідоцтво 31 1 КЗ СОІППО Лобода В.В. Прес-реліз 
 
 

Умовні позначення: 
д – дистанційна форма навчання; 
е – експрес-курси; 
п – проблемно-тематичні курси; 

о – очна форма навчання; 
і – очно-дистанційна форма навчання  з 
оволодінням програмою Intel® «Навчання для 
майбутнього»; 

о-д – очно-дистанційна форма навчання; 
кт – кредитно-трансферна система навчання; 
АТМ – авторська творча майстерня вчителів; 
Стаж. – стажування
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Таблиця 4.4.2 
План заїздів слухачів курсів за вибором підвищення кваліфікації до КЗ СОІППО на 2019 рік 

(наказ ДОН Сумської ОДА «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області 
 у 2019 році»  від 07.12.2018  року № 789 -ОД) 

 

№ 
з/п Термін 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
СІЧЕНЬ 

1 09.01-11.01 о Дорожні карти НУШ Сертифікат 20 1 Шосткинський 
ММК 

Жук М.В. Прес-реліз 

2 23.01-25.01 о Дорожні карти НУШ Сертифікат 32 1 Конотопський 
ММК 

Жук М.В. Прес-реліз 

ЛЮТИЙ 
3 11.02-13.02 о Дорожні карти НУШ Сертифікат 25 1 Глухівський 

ММК 
Жук М.В. Прес-реліз 

4 20.02-22.02 о Права та обов’язки учасників навчально-виховного 
процесу: нормативно-правове забезпечення  

Сертифікат 20 1 КЗ СОІППО Гапон А.В. Прес-реліз 

5 25.02-27.02 о Методика викладання футболу в  загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Сертифікат 20 1 КЗ СОІППО Деменков Д.В. Прес-реліз 

6 27.02-01.03 о Дорожні карти НУШ Сертифікат 20 1 Шосткинський 
ММК 

Жук М.В. Прес-реліз 

БЕРЕЗЕНЬ 
7 11.03-13.03 о Розвиток інтелектуальної, творчої та 

загальнокультурної сфери учнів в умовах Нової 
української школи 

Сертифікат 18 1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. Прес-реліз 

8 13.03-15.03 о Дорожні карти НУШ Сертифікат 20 1 Шосткинський 
ММК 
 

Жук М.В. Прес-реліз 
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9 18.03-20.03 о Формування мовленнєвої компетенції учнів при 

вивченні іноземної мови в умовах Нової української 
школи 

Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В. Прес-реліз 

10 18.03-20.03 о Природничо-географічна освіта в контексті вимог 
Нової української школи 

Сертифікат 28 1 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. Прес-реліз 

11 25.03-27.03 о Методологічні основи та специфіка викладання 
української мови та літератури в Новій українській 
школі: концептуальні положення специфіка, 
інструментарій 

Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Логвиненко Ю.В. 
Мазуренко В.О. 

Прес-реліз 

12 25.03-27.03 о Актуальні питання викладання зарубіжної літератури 
та російської мови в умовах нової української школи 

Сертифікат 23 1 КЗ СОІППО Чхайло Л.М. Прес-реліз 

13 27.03-29.03 о Дорожні карти НУШ 
 

Сертифікат 10 1 КЗ СОІППО Жук М.В. Прес-реліз 

КВІТЕНЬ 
14 08.04-10.04 о Позитивний імідж закладу освіти в умовах нової 

української школи як інструмент моделювання 
інноваційного освітнього середовища 

Сертифікат 16 1 КЗ СОІППО Перлик В.В. 
Цебро Я.І. 

Прес-реліз 

15 08.04-10.04 о Розвиток мовленнєвої компетентності як результат  
навчальної діяльності учнів в умовах Нової 
української школи 

Сертифікат 28 1 КЗ СОІППО Чхайло Л.М. Прес-реліз 

16 08.04-10.04 о Розвиток інтелектуальної, творчої та емоційної сфери 
учнів 

Сертифікат 19 1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. Прес-реліз 

17 08.04-10.04 о Демократизація та партнерство закладу освіти в 
умовах нової української школи 

Сертифікат 25 1 Сумський ММК Ніколаєнко С.П. Прес-реліз 

18 15.04-17.04 о Українське письменство в стилях, течіях, школах та 
мікропортретах художніх творів 

Сертифікат 14 1 КЗ СОІППО П’ятаченко Ю.В Прес-реліз 

19 15.04-17.04 о Сучасні підходи до організації та проведення уроків 
фізичної культури, «Захисту Вітчизни» в умовах 
Нової української школи 

Сертифікат 17 1 КЗ СОІППО Деменков Д.В. 
Попов В.Д. 

Прес-реліз 

20 15.04-17.04 о Особливості інтегрованого навчання молодших 
школярів в умовах Нової української школи 

Сертифікат 30 1 КЗ СОІППО Лавська А.М. 
Декунова З.В. 

Прес-реліз 

21 17.04-19.04 о Актуальні питання викладання зарубіжної літератури 
та російської мови в умовах нової української школи   

Сертифікат 24 1 КЗ СОІППО Чхайло Л.М. Прес-реліз 

22 22.04-24.04 о Технологія індивідуальних пізнавальних стратегій та 
проблемно-інтегративний підхід у навчальному 
процесі для дисциплін природничого напрямку 
 

Сертифікат 28 1 КЗ СОІППО Гиря О.О. Прес-реліз 
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ТРАВЕНЬ 

23 15.05-17.05 о Позитивний імідж закладу освіти в умовах нової 
української школи як інструмент моделювання 
інноваційного освітнього середовища 

Сертифікат 17 1 КЗ СОІППО Перлик В.В. 
Цебро Я.І. 

Прес-реліз 

24 15.05-17.05 о Професійний брендінг – тренд успішності сучасного  
педагога нової української школи 

Сертифікат 23 1 КЗ СОІППО Пінчук Д.М. Прес-реліз 

25 20.05-22.05 о Демократизація та партнерство закладу освіти в 
умовах нової української школи 

Сертифікат 25 1 Сумський ММК Ніколаєнко С.П. Прес-реліз 

26 22.05-24.05 о Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у 
вимірі сьогодення 

Сертифікат 22 1 КЗ СОІППО Лавська А.М. 
Декунова З.В. 

Прес-реліз 

27 27.05-29.05 о Модернізаційні процеси в освіті та їх вплив на 
вчителя та на його науково-методичну роботу 

Сертифікат 14 1 КЗ СОІППО Дудко Н.В. Прес-реліз 

28 29.05-31.05 о Сучасні педагогічні технології Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Сидоренко Н.В. 
Литвиненко Я.О. 

Прес-реліз 

ЧЕРВЕНЬ 
29 03.06-05.06 о Нова українська школа: нормативно-правова 

підтримка, супровід та забезпечення 
Сертифікат 22 1  КЗ СОІППО Гапон А.В. Прес-реліз 

30 03.06-05.06 о Виховання учня як громадянина, патріота, новатора 
та успішної особистості в сучасному суспільстві 

Сертифікат 30 1 КЗ СОІППО Стукалова Т.Г. Прес-реліз 

31 03.06-05.06 о Методологічні основи та специфіка викладання 
української мови та літератури в Новій українській 
школі: концептуальні положення специфіка, 
інструментарій 

Сертифікат 26 1 КЗ СОІППО Логвиненко Ю.В. 
Мазуренко В.О. 

Прес-реліз 

32 03.06-05.06 о Демократизація та партнерство закладу освіти в 
умовах нової української школи 

Сертифікат 30 1 Верхньосиро-
ватська ОТГ 
Сумського  р-ну  

Ніколаєнко С.П. Прес-реліз 

33 10.06-12.06 о Демократизація та партнерство закладу освіти в 
умовах нової української школи 

Сертифікат 28 1 Сумський РМК Ніколаєнко С.П. Прес-реліз 

34 10.06-12.06 о Організація освітнього процесу молодших школярів 
в умовах Нової української школи 

Сертифікат 28 1 КЗ СОІППО Лавська А.М. 
Декунова З.В. 

Прес-реліз 

ВЕРЕСЕНЬ 
35 02.09-04.09 о Сучасні педагогічні технології Сертифікат 26 1  КЗ СОІППО Сидоренко Н.В. 

Литвиненко Я.О. 
Прес-реліз 

36 02.09-04.09 о Виховання учня як громадянина, патріота, новатора 
та успішної особистості в сучасному суспільстві. 

Сертифікат 29 1 КЗ СОІППО Стукалова Т.Г. Прес-реліз 

37 02.09-04.09 о Критичне мислення як елемент Нової  
української школи 

Сертифікат 16 1 КЗ СОІППО Хроменок Л.О. 
Литвиненко Я.О. 

Прес-реліз 
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38 04.09-06.09 о Використання інтерактивних дошок в освітньому 

процесі 
Сертифікат 13 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 

Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

39 04.09-06.09 о Особистісно-професійне вдосконалення педагога Сертифікат 22 1 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 
Чижеченко Н.М. 
Гільова Л.Л. 

Прес-реліз 

40 04.09-06.09 о Організація освітнього процесу молодших школярів 
в умовах Нової української школи 

Сертифікат 29 1 КЗ СОІППО Лавська А.М. 
Декунова З.В. 

Прес-реліз 

41 04.09-06.09 о Інформаційно-цифрова компетентність педагога: 
реалізація освітнього процесу 

Сертифікат 27 1 Конотопський 
ММК 

Герасименко Н.В. 
Подліняєва О.О. 

Прес-реліз 

42 09.09-11.09 о Технології розвитку критичного мислення учнів Сертифікат 17 1  КЗ СОІППО Хроменок Л.О. 
Литвиненко Я.О. 

Прес-реліз 

43 09.09-11.09 о Особливості інтегрованого навчання молодших 
школярів в умовах Нової української школи 

Сертифікат 30 1 КЗ СОІППО Лавська А.М. 
Декунова З.В. 

Прес-реліз 

44 09.09-11.09 о Медіаграмотність учасників освітнього процесу Сертифікат 17 1 Роменський РМК Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 

Прес-реліз 

45 09.09-11.09 о Демократизація та партнерство закладу освіти в 
умовах нової української школи 

Сертифікат 30 1 Грунська ОТГ 
Охтирського 
району 

Ніколаєнко С.П. Прес-реліз 

46 11.09-13.09 о Нові додатки Google для освітнього процесу Сертифікат 12 1 КЗ СОІППО Герасименко Н.В. 
Подліняєва О.О. 

Прес-реліз 

47 11.09-13.09 о Психолого-педагогічні аспекти реалізації завдань 
інклюзії педагогами закладів освіти різного типу 

Сертифікат 30 1 Шосткинський 
ММК 

Борцова М.В. 
Чеканська Л.М. 
Троіцька М.Є. 

Прес-реліз 

48 16.09-18.09 о Сучасні педагогічні технології Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Сидоренко Н.В. 
Литвиненко Я.О. 

Прес-реліз 

49 16.09-18.09 о Сучасні підходи навчання історії та 
суспільствознавчих дисциплін в умовах НУШ 

Сертифікат 17 1 КЗ СОІППО Жук М.В. Прес-реліз 

50 16.09-18.09 о Розвиток креативної компетентності педагогічних 
працівників у системі неперервної освіти 

Сертифікат 24 1 КЗ СОІППО Драновська С.В. Прес-реліз 

51 16.09-18.09 о Технологія реалізації інклюзивної освіти Сертифікат 28 1 КЗ СОІППО Дудко Н.В. Прес-реліз 
52 16.09-18.09 о Інформаційно-цифрова компетентність педагога: 

реалізація освітнього процесу 
Сертифікат 16 1 Путивльський 

РМК 
Прядко Л.О. Прес-реліз 

53 16.09-18.09 о Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент 
формування конкурентноспроможного випускника 
навчального закладу 

Сертифікат 23 1 Роменський РМК Герасименко Н.В. 
Подліняєва О.О. 

Прес-реліз 
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54 18.09-20.09 о Комп’ютерна підтримка проектної діяльності 

здобувачів освіти 
Сертифікат 10 1 Сумський ММК Луценко С.М. 

Ніколаєнко С.П. 
Прес-реліз 

55 23.09-25.09 о Інноваційні напрями розвитку нової української 
школи 

Сертифікат 24 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

56 23.09-25.09 о Формування мовленнєвої компетенції учнів при 
вивченні іноземної мови в умовах Нової української 
школи 

Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Зосименко О.В. Прес-реліз 

57 23.09-25.09 о Медіаграмотність учасників освітнього процесу Сертифікат 13 1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В. Прес-реліз 
58 23.09-25.09 о Формування компетентностей учнів у шкільному 

курсі біології, хімії, природознавства, екології 
Сертифікат 22 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 

Антонченко М.О. 
Прес-реліз 

59 23.09-25.09 о Стандартизація наскрізної соціально-психологічної 
моделі масового впровадження медіаосвіти у 
вітчизняну педагогічну практику 

Сертифікат 14 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

60 23.09-25.09 о Формування психолого-педагогічної готовності 
фахівців закладів освіти до професійної діяльності в 
умовах Нової української школи 

Сертифікат 24 1 Обласна гімназія-
інтернат для 
талановитих та 
обдарованих 
дітей 

Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

61 23.09-25.09 о Демократизація та партнерство закладу освіти в 
умовах нової української школи 

Сертифікат 25 1 Конотопський 
ММК 

Кулик Н.А. 
Чижеченко Н.М. 
Гільова Л.Л. 

Прес-реліз 

62 25.09-27.90 о Психолого-педагогічні аспекти реалізації завдань 
інклюзії педагогами закладів освіти різного типу 

Сертифікат 30 1 Боромлянська 
ОТГ 
Тростянецького 
району 

Ніколаєнко С.П. Прес-реліз 

63 25.09-27.90 о Використання інтерактивних дошок в освітньому 
процесі 

Сертифікат 20 1 Шосткинський 
ММК 

Борцова М.В. 
Чеканська Л.М. 
Троіцька М.Є. 

Прес-реліз 

64 30.09-02.10 о Технологія реалізації інклюзивної освіти Сертифікат 23 1 Шосткинський 
ММК 

Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 
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65 30.09-02.10 о Методологічні засади викладання української мови 

та літератури в Новій українській школі: 
концептуальні положення філософсько-педагогічна 
специфіка 

Сертифікат 26 1 КЗ СОІППО Прядко Л.О. Прес-реліз 

66 30.09-02.10 о Розвиток мовленнєвої компетентності як результат  
навчальної діяльності учнів в умовах Нової 
української школи 

Сертифікат 29 1 КЗ СОІППО Логвиненко Ю.В. 
Мазуренко В.О. 

Прес-реліз 

67 30.09-02.10 о Алгоритмізація та програмування Сертифікат 12 1 КЗ СОІППО Чхайло Л.М. Прес-реліз 
68 30.09-02.10 о Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент 

формування конкурентноспроможного випускника 
навчального закладу 

Сертифікат 23 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
 

Прес-реліз 

ЖОВТЕНЬ 
69 02.10-04.10 о Формування соціальної компетентності учнів 

засобами девіантної поведінки (правопорушень) 
серед неповнолітніх та попередження дитячої 
жорстокості (булінгу) в освітньому середовищі 

Сертифікат 23 1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Прес-реліз 

70 02.10-04.10 о Використання інтерактивних дошок в освітньому 
процесі 

Сертифікат 13 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

71 02.10-04.10 о Колективно-компетентнісна взаємодія учасників 
освітнього процесу 

Сертифікат 31 1 Путивльський 
РМК 

Удовиченко І.В. Прес-реліз 

72 07.10-09.10 о Фахова компетентність учителів фізики і математики 
в умовах «Нової української школи» 

Сертифікат 27 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 

73 07.10-09.10 о Медіаграмотність учасників освітнього процесу Сертифікат 16 1 Роменський РМК Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 

Прес-реліз 

74 07.10-09.10 о Сучасні підходи до організації та проведення уроків 
фізичної культури, «Захисту Вітчизни» в умовах 
Нової української школи 
 

Сертифікат 18 1 КЗ СОІППО Деменков Д.В. 
Попов В.Д. 

Прес-реліз 

75 09.10-11.10 о Інноваційні технології в контексті концепції «Нова 
українська школа» 

Сертифікат 21 1 КЗ СОІППО Клочко О.М. Прес-реліз 

76 09.10-11.10 о Впровадження інноваційних художньо-педагогічних 
технологій у процесі проведення уроків музичного 
мистецтва 

Сертифікат 23 1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. Прес-реліз 
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77 09.10-11.10 о Створення та використання цифрової розповіді Сертифікат 8 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 

Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

78 09.10-11.10 о Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в 
освітній процес трудового навчання і образотворчого 
мистецтва 

Сертифікат 27 1 КЗ СОІППО Крот Г.В. 
Сєрих Л.В. 

Прес-реліз 

79 09.10-11.10  о Техноглогія реалізації  інклюзивної освіти Сертифікат 30 1 Конотопський 
ММК 

Прядко Л.О. Прес-реліз 

80 15.10-17.10 о Демократизація та партнерство закладу освіти в 
умовах нової української школи 

Сертифікат 25 1 Сумський ММК Ніколаєнко С.П. Прес-реліз 

81 15.10-17.10 о Стандартизація наскрізної соціально-психологічної 
моделі масового впровадження медіаосвіти у 
вітчизняну педагогічну практику 

Сертифікат 15 1 Обласна гімназія-
інтернат для 
талановитих та 
обдарованих 
дітей 

Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

82 15.10-17.10 о Основи та технології розвитку критичного мислення 
учнів Нової української школи 

Сертифікат 26 1 Конотопський 
ММК 

Панченко С.М. 
Шаванов С.В. 
Сидоренко І.В. 

Прес-реліз 

84 16.10-18.10 о Креативність як основа розвитку інноваційної 
особистості в умовах нової української школи 

Сертифікат 27 1 КЗ СОІППО Сидоренко Н.В. 
Литвиненко Я.О. 

Прес-реліз 

85 16.10-18.10 о Формування мовленнєвої компетенції учнів при 
вивченні іноземної мови в умовах Нової української 
школи 

Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В. Прес-реліз 

86 16.10-18.10 о Використання інтерактивних дошок в освітньому 
процесі 

Сертифікат 12 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

87 21.10-23.10 о Інформаційно-цифрова компетентність педагога: 
реалізація освітнього процесу 

Сертифікат 10 1 КЗ СОІППО Герасименко Н.В. 
Подліняєва О.О. 

Прес-реліз 

88 21.10-23.10 о Нові додатки Google для освітнього процесу Сертифікат 11 1 КЗ СОІППО Герасименко Н.В. 
Подліняєва О.О. 

Прес-реліз 

89 21.10-23.10 о Технологія реалізації інклюзивної освіти Сертифікат 28 1 Путивльський РМК Прядко Л.О. Прес-реліз 
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90 21.10-23.10 о Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент 

формування конкурентноспроможного випускника 
навчального закладу 

Сертифікат 25 1 Сумський ММК Луценко С.М. 
Ніколаєнко С.П. 

Прес-реліз 

91 23.10-25.10 о Підготовка до ЗНО з історії України: особливості, 
проблеми та перспективи впровадження 

Сертифікат 26 1 КЗ СОІППО Драновська С.В. Прес-реліз 

92 23.10-25.10 о Особистісно-професійне вдосконалення педагога Сертифікат 21 1 КЗ СОІППО Кулик Н.А. 8 
Гільова Л.Л. 8 
Чижиченко Н.М. 

Прес-реліз 

93 23.10-25.10 о Професійне зростання вчителя через власну науково-
методичну роботу 

Сертифікат 21 1 КЗ СОІППО Коростіль Л.А. Прес-реліз 

94 23.10-25.10 о Здоров’язбережувальні проекти та технології в 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Сертифікат 29 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

95 23.10-25.10 о Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в 
освітній процес трудового навчання і образотворчого 
мистецтва 

Сертифікат 27 1 КЗ СОІППО Крот Г.В. 
Сєрих Л.В. 

Прес-реліз 

96 23.10-25.10 о Використання інтерактивних дошок в освітньому 
процесі 

Сертифікат 20 1 Шосткинський 
ММК 

Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

97 28.10-30.10 о Сучасні педагогічні технології Сертифікат 25 1 КЗ СОІППО Сидоренко Н.В. 
Литвиненко Я.О. 

Прес-реліз 

98 28.10-30.10 о Методика підготовки учнів до ЗНО з фізики і 
математики 

Сертифікат 21 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 

99 30.10-01.11 о Медіаграмотність учасників освітнього процесу Сертифікат 13 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 

Прес-реліз 

100 30.10-01.11 о Особистісно-професійна компетентність педагога в 
умовах реформування освіти 

Сертифікат 18 1 Недригайлівська 
селищна рада 

Кулик Н.А. 
Чижеченко Н.М. 
Гільова Л.Л. 
 

Прес-реліз 

101 30.10-01.11 о Інформаційно-цифрова компетентність педагога: 
реалізація освітнього процесу 

Сертифікат 16 1 Роменський РМК Герасименко Н.В. 
Подліняєва О.О. 

Прес-реліз 

ЛИСТОПАД 
102 04.11-06.11 о Креативність як основа розвитку інноваційної 

особистості в умовах нової української школи 
 

Сертифікат 26 1 КЗ СОІППО Сидоренко Н.В. 
Литвиненко Я.О. 

Прес-реліз 
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103 04.11-06.11 о Використання інтерактивних дошок в освітньому 

процесі 
Сертифікат 12 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 

Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

104 04.11-06.11 о Технологія реалізації інклюзивної освіти Сертифікат 22 1 Конотопський 
ММК 

Прядко Л.О. Прес-реліз 

105 06.11-08.11 о Формування компетентностей учнів у шкільному 
курсі біології, хімії, природознавства, екології 

Сертифікат 23 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

106 06.11-08.11 о Медіаграмотність учасників освітнього процесу Сертифікат 20 1 Конотопський 
ММК 

Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 

Прес-реліз 

 06.11-08.11 о Особистісно-професійне вдосконалення педагога Сертифікат 30 1 Державний ліцей-
інтернат з 
посиленою 
військово - 
фізичною 
підготовкою 
«Кадетський 
корпус» ім. І.Г. 
Харитоненка 

Вознюк А.В. 
Чижеченко Н.М. 
Гільова Л.Л. 

Прес-реліз 

107 11.11-13.11 о Здоров’язбережувальні проекти та технології в 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Сертифікат 28 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 

Прес-реліз 

108 11.11-13.11 о Фахова компетентність учителів фізики і математики 
в умовах «Нової української школи» 

Сертифікат 26 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 

109 11.11-13.11 о Стандартизація наскрізної соціально-психологічної 
моделі масового впровадження медіаосвіти у 
вітчизняну педагогічну практику 

Сертифікат 15 1 Обласна гімназія 
інтернат для 
талановитих і 
обдарованих 

Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

110 11.11-13.11 о Інноваціні техніки та технології реабілітаційної 
допомоги суб’єктам освітнього процесу 

Сертифікат 15 1 Сумський ММК Прядко Л.О. Прес-реліз 

111 13.11-15.11 о Технології розвитку критичного мислення учнів Сертифікат 18 1 КЗ СОІППО Литвиненко Я.О. 
Храменок Л.О. 

Прес-реліз 

112 13.11-15.11 о Медіаграмотність учасників освітнього процесу Сертифікат 12 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 

Прес-реліз 
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113 18.11-20.11 о Технологія реалізації інклюзивної освіти Сертифікат 23 1 КЗ СОІППО Прядко Л.О. Прес-реліз 
114 18.11-20.11 о Інноваційні технології в контексті концепції «Нова 

українська школа» 
Сертифікат 21 1 КЗ СОІППО Клочко О.М. Прес-реліз 

115 18.11-20.11 о Використання інтерактивних дошок в освітньому 
процесі 

Сертифікат 12 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

116 18.11-20.11 о Основи та технології розвитку креативності та 
критичного мислення як основних компетентностей 
випускника Нової української школи 

Сертифікат 22 1 КЗ СОІППО Панченко С.М. 
Сидоренко І.В. 

Прес-реліз 

117 18.11-20.11 о Організація освітнього процесу молодших школярів 
в умовах Нової української школи 

Сертифікат 29 1 КЗ СОІППО Декунова З.В. 
Лавська А.В. 

Прес-реліз 

118 20.11-22.11 о Сучасні підходи навчання історії та 
суспільствознавчих дисциплін в умовах Нової 
української школи 

Сертифікат 17 1 КЗ СОІППО Драновська С.В. Прес-реліз 

119 20.11-22.11 о Нові додатки Google для освітнього процесу Сертифікат 11 1 КЗ СОІППО Герасименко Н.В. 
Подліняєва О.О. 

Прес-реліз 

120 25.11-27.11 о Складова професійної компетентності педагога: 
корпоративне навчання та авторська програма 

Сертифікат 17 1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. Прес-реліз 

121 25.11-27.11 о Колективно-компетентнісна взаємодія учасників 
освітнього процесу 

Сертифікат 18 1 Конотопський 
ММК 

Удовиченко І.В. Прес-реліз 

122 25.11-27.11 о Демократизація та партнерство закладу освіти в 
умовах нової української школи 

Сертифікат 20 1 Миколаївська 
ОТГ Сумського 
району 

Ніколаєнко С.П. Прес-реліз 

123 25.11-27.11 о Інформаційно-цифрова компетентність педагога: 
реалізація освітнього процесу 

Сертифікат 16 1 Роменський 
ММК 

Герасименко Н.В. 
Подліняєва О.О. 

Прес-реліз 

124 27.11-29.11 о Фандрайзинг як засіб розвитку та формування 
підприємницької компетентності 

Сертифікат 11 1 КЗ СОІППО Цебро Я.І. 
Пінчук Д.М. 

Прес-реліз 

125 27.11-29.11 о Медіаграмотність учасників освітнього процесу Сертифікат 12 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 

Прес-реліз 

126 27.11-29.11 о Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у 
вимірі сьогодення 

Сертифікат 23 1 КЗ СОІППО Лавська А.М. 
Декунова З.В. 

Прес-реліз 

127 27.11-29.11 о Психолого-організаційний супровід суб'єктів 
освітнього процесу в закладах освіти 

Сертифікат 18 1 Недригайлівська 
селишна рада 

Вознюк А.В. 
Кулик Н.А. 8 
Гільова Л.Л. 8 

Прес-реліз 
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ГРУДЕНЬ 

128 02.12-04.12 о Методика підготовки учнів до ЗНО з фізики і 
математики 

Сертифікат 22 1 КЗ СОІППО Кода С.В. Прес-реліз 

129 04.12-16.12 о Технологія реалізації інклюзивної освіти Сертифікат 23 1 КЗ СОІППО Прядко Л.О. Прес-реліз 
130 04.12-16.12 о Формування мовленнєвої компетенції учнів при 

вивченні іноземної мови в умовах НУШ 
Сертифікат 26 1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В. Прес-реліз 

131 04.12-16.12 о Формування предметних і життєвих 
компетентностей на уроках історії та суспільних 
дисциплін на засадах Концепції Нової української 
школи 

Сертифікат 24 1 КЗ СОІППО Драновська С.В. Прес-реліз 

132 04.12-16.12 о Використання інтерактивних дошок в освітньому 
процесі 

Сертифікат 12 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

133 04.12-16.12 о Microsoft Office 365 в закладах освіти Сертифікат 13 1 КЗ СОІППО Герасименко Н.В. 
Подліняєва О.О. 

Прес-реліз 

134 09.12-11.12 о Використання інтерактивних дошок в освітньому 
процесі 

Сертифікат 20 1 Шосткинський 
ММК 

Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

135 09.12-11.12 о Медіаграмотність учасників освітнього процесу Сертифікат 20 1 Конотопський 
ММК 

Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 

Прес-реліз 

136 11.12-13.12 о Сучасні педагогічні технології Сертифікат 26 1 КЗ СОІППО Сидоренко Н.В. 
Литвиненко Я.О. 

Прес-реліз 

137 11.12-13.12 о Інформаційно-цифрова компетентність педагога: 
реалізація освітнього процесу 

Сертифікат 11 1 КЗ СОІППО Герасименко Н.В. 
Подліняєва О.О. 

Прес-реліз 

138 11.12-13.12 о Формування життєстійкості / стресостійкості у дітей 
в ситуаціях насильства та інших складних життєвих 
обставинах 

Сертифікат 14 1 КЗ СОІППО Троіцька М.Є. Прес-реліз 

139 11.12-13.12 о Психологічна готовність вчителя початкових класів 
до роботи в Новій українській школі 

Сертифікат 13 1 КЗ СОІППО Василега О.Ю. Прес-реліз 

140 11.12-13.12 о Професійне зростання вчителя через власну науково-
методичну роботу 

Сертифікат 21 1 КЗ СОІППО Коростиль Л.А. Прес-реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
141 11.12-13.12 о Здоров’язбережувальні проекти та технології в 

загальноосвітніх навчальних закладах 
Сертифікат 28 1 КЗ СОІППО Успенська В.М. Прес-реліз 

142 11.12-13.12 о Методика викладання футболу в  загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Сертифікат 19 1 КЗ СОІППО Деменков Д.В. Прес-реліз 

143 18.12-20.12 о Технологія реалізації інклюзивної освіти Сертифікат 23 1 КЗ СОІППО Прядко Л.О. Прес-реліз 
144 18.12-20.12 о Інноваційні технології в контексті концепції «Нова 

українська школа» 
Сертифікат 22 1 КЗ СОІППО Клочко О.М. Прес-реліз 

145 18.12-20.12 о Використання інтерактивних дошок в освітньому 
процесі 

Сертифікат 12 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 
 

Прес-реліз 

146 18.12-20.12 о Комп’ютерна підтримка проектної діяльності 
здобувачів освіти 

Сертифікат 11 1 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С. 
Антонченко М.О. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лабудько С.П. 
Герасименко Н.В. 

Прес-реліз 

147 18.12-20.12 о Педагогіка партнерства - успішна взаємодія суб'єктів 
успішного процесу 

Сертифікат 9 1 КЗ СОІППО Кулик Н.А. Вознюк 
А.В. 
Чижиченко Н.М.  

Прес-реліз 

148 18.12-20.12 о Гіперактивні учні в Новій українській школі: освітній 
процес у розрізі інклюзивного навчання та 
особистісного потенціалу у сучасному просторі 

Сертифікат 36 1 КЗ СОІППО Сидоренко І.В. Прес-реліз 

149 18.12-20.12 о Особливості інтегрованого навчання молодших 
школярів в умовах Нової української школи 

Сертифікат 31 1 КЗ СОІППО Лавська А.М. 
Декунова 

Прес-реліз 
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4. 5. Розробка нормативно-правового забезпечення навчального процесу 
 

Таблиця 4.5.1 

№ 
з/п Термін Назва забезпечення 

Контингент, на 
потребу якого 

переважно 
спрямоване 
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продукт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
РОЗРОБКА ПОЛОЖЕНЬ, КОНЦЕПЦІЙ 

1 І 
півріччя 
2019 

Положення «Про порядок замовлення, 
друку, видачі та обліку документів про 
вищу освіту державного зразка у 
комунальному закладі  Сумський 
обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» 

Студенти, 
здобувачі вищої 
освіти 

Положення 1 КЗ СОІППО Панченко С.М. Захарова І.О. 
Дранник І.В. 

 

РОЗРОБКА, ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИХ ПЛАНІВ (ПК) 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації директорів закладів 
загальної середньої освіти, спеціальних 
шкіл-інтернатів (очно-дистанційна форма 
навчання) 

Директор закладів 
загальної середньої 
освіти, спеціальних 
шкіл-інтернатів 

НТП 
(розробити) 

1 КЗ СОІППО Перлик В.В.   

2 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації заступників 
директора з навчально-виховної роботи 
(очно-дистанційна форма навчання) 

Заступники 
директора з 
навчально-виховної 
роботи 

НТП 
(розробити) 

1 КЗ СОІППО Перлик В.В.   

3 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації заступників 
директора з навчально-виховної роботи /які 
опікуються виховною роботою/ (очно-
дистанційна форма навчання) 

Заступники 
директора з 
навчально-виховної 
роботи /які 
опікуються 
виховною роботою 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.   
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4 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації курсу 
«Організаційно-методичні засади оргаізації 
інклюзивного навчання» (очно-дистанційна 
форма навчання: проблемно тематичні 
курси) 

Педагоги різних 
спеціальностей, 
асистентів учителів 

НТП 
(розробити) 

1 КЗ СОІППО Прядко Л.О.   

5 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів 
початкових класів, учителів-предметників 
спеціальних шкіл-інтернатів (очно-
дистанційна форма навчання) 

Учителі початкових 
класів, учителі-
предметники 
спеціальних шкіл-
інтернатів 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  
 

 

6 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вихователів 
спеціальних шкіл-інтернатів, закладів 
соціально-реабілітаційного спрямування 
(очно-дистанційна форма навчання) 

Вихователі 
спеціальних шкіл-
інтернатів, закладів 
соціально-
реабілітаційного 
спрямування  

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.   

7 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації курсу духовно-
морального спрямування (очна форма 
навчання: експрес-курси) 

Учителі різних 
спеціальностей 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Пінчук Д.М.   

8 ІІ півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації директорів 
навчально-виховних комплексів, завідувачів 
філій (усіх профілів) 

Директории , 
завідувачі філій 
(усіх профілів) 

НТП 
(розробити) 

1 КЗ СОІППО Перлик В.В.   

    Усього: 8     
Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів української 
мови та літератури кваліфікаційних категорій 
«спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», 
«спеціаліст І категорії» (очно-дистанційна 
форма навчання) 

Учителі української 
мови та літератури 

НТП 
(розробити) 

1 КЗ СОІППО П’ятаченко Ю.В.   

2 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів 
української мови та літератури (дистанційна 
форма навчання) 

Учителі української 
мови та літератури 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Логвиненко Ю.В.   

3 І півріччя 
2019  

Підвищення кваліфікації викладачів 
української мови, літератури, російської 
мови та зарубіжної літератури закладів 
вищої, професійної (професійно-технічної) 
освіти (дистанційна форма навчання) 

Викладачі 
української мови, 
літератури, росій-
ської мови та 
зарубіжної літера-
тури ЗВО, ЗПТО 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО П’ятаченко Ю.В.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 І півріччя 

2019  
Підвищення кваліфікації вчителів історії та 
суспільних дисциплін закладів вищої, 
професійної (професійно-технічної освіти) 
(очно-дистанційна форма навчання) 

Викладачі історії та 
суспільних 
дисциплін закладів 
вищої, професійної 
(професійно-
технічної освіти) 
 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Драновська С.В.   

5 І півріччя 
2019  

Підвищення кваліфікації вчителів історії та 
суспільних дисциплін кваліфікаційних 
категорій  «спеціаліст», «спеціаліст ІІ 
категорії», «спеціаліст І категорії» (очно-
дистанційна форма навчання) 

Учителі історії та 
суспільних 
дисциплін 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Драновська С.В.   

6 І півріччя 
2019  

Підвищення кваліфікації вчителів російської 
мови та зарубіжної літератури (дистанційна 
форма навчання) 

Учителі російської 
мови та зарубіжної 
літератури 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Чхайло Л.М..   

7 І півріччя 
2019  

Підвищення кваліфікації вчителів 
англійської мови (дистанційна форма 
навчання) 

Учителі англійської 
мови 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Скирта В.С.   

8 І півріччя 
2019  

Підвищення кваліфікації викладачів 
англійської мови закладів вищої, 
професійної (професійно-технічної) освіти 
(дистанційна форма навчання) 

Викладачі 
англійської мови 
закладів вищої, 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В. 
 

  

9 ІІ півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів історії та 
суспільних (дистанційна форма навчання) 

Учителі історії та 
суспільних 
дисциплін 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Драновська С.В.   

10 ІІ півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів 
української мови та літератури, російської 
мови та зарубіжної літератури (очна форма 
навчання) 

Учителі української 
мови та літератури, 
і російської мови та 
зарубіжної 
літератури 

НТП 
(розробити) 

1 КЗ СОІППО П’ятаченко Ю.В.   

    Усього: 10     
Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів 
математики (дистанційна форма навчання) 
 

Учителі математики НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Кода С.В.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 І півріччя 

2019   
Підвищення кваліфікації вчителів фізики, 
астрономії (дистанційна форма навчання) 

Учителі фізики, 
астрономії 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Кода С.В.   

3 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів 
математики кваліфікаційних категорій 
«спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої 
категорії» (очно-дистанційна форма 
навчання) 

Учителі математики НТП 
(розробити) 

1 КЗ СОІППО Кода С.В.   

4 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації викладачів фізики, 
астрономії, математики закладів вищої, 
професійної (професійно-технічної) освіти 
(очно-дистанційна форма навчання) 

Викладачі фізики, 
астрономії, 
математики 

НТП 
(розробити) 

1 КЗ СОІППО Кода С.В.   

5 І півріччя 
2019   

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

Учителі основної 
школи  

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
 

Коростіль Л.А.  

6 І півріччя 
2019   

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

Учителі початкової 
школи 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
 

Коростіль Л.А.  

7 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації курсу «Маршрут 
безпеки» (очна форма навчання: експрес-
курси) 

Учителі різних 
спеціальностей 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
 

Коростіль Л.А.  

8 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів хімії 
(очно-дистанційна форма навчання) 

Учителі хімії НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Коростіль Л.А.   

9 І півріччя 
2019   

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

Учителі хімії, 
біології, екології, 
природознавства 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Коростіль Л.А.   

10 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації викладачів хімії, 
біології, екології закладів вищої, професійної 
(професійно-технічної) освіти (дистанційна 
форма навчання) 

Викладачі хімії, 
біології, екології,  
закладів вищої, 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти 

НТП 
(оновити ) 

1 КЗ СОІППО Коростіль Л.А.   

11 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів географії 
та економіки(дистанційна форма навчання) 
 

Учителі географії та 
економіки 

НТП 
(оновити ) 

1 КЗ СОІППО Удовиченко І.В.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 І півріччя 

2019   
Підвищення кваліфікації музичних 
керівників закладів дошкільної освіти  (очно-
дистанційна форма навчання) 

Музичні керівники 
закладів дошкільної 
освіти 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.   

13 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів 
(викладачів) вокально-хорових, театральних 
дисциплін та керівники відповідних гуртків 
(закладів різного типу) (очно-дистанційна 
форма навчання) 

Учителі (викладачі) 
вокально-хорових, 
театральних дисциплін 
та керівники 
відповідних гуртків 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.   

14 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів 
(викладачів) хореографічних дисциплін та 
керівників відповідних гуртків (закладів 
освіти різного типу) (очно-дистанційна 
форма навчання) 

Учителі (викладачі) 
хореографічних 
дисциплін та 
керівники 
відповідних гуртків 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.   

15 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів 
початкових класів (дистанційна форма 
навчання) 

Учителі початкових 
класів 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Декунова З.В. Лавська А.М.  

16 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів 
початкових класів (очно-дистанційна форма 
навчання (виїзні курси)) 

Учителі початкових 
класів 

НТП 
(розробити ) 

1 Шосткин-
ський ММК 

Декунова З.В. Лавська А.М.  

17 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів 
початкових класів кваліфікаційних категорій 
«спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», 
«спеціаліст» з педагогічним  стажем роботи 
до 10 років (очна форма навчання) 

Учителі початкових 
класів 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Декунова З.В.   

18 І півріччя 
2019   

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

Учителі трудового 
навчання, 
креслення, предмета 
«Технології» 
(обслуговуючі види 
праці) 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Крот Г.В.   

19 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів трудового 
навчання, креслення, предмета «Технології» 
(технічні види праці); майстрів виробничого 
навчання МНВК, які викладають у групах 
професійного та профільного навчання за 
технологічним напрямком 

Учителі трудового 
навчання, креслення, 
предмета 
«Технології» 
(технічні види праці); 
майстри виробничого 
навчання МНВК 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Крот Г.В.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 І півріччя 

2019   
Підвищення кваліфікації кухарів (очно-
дистанційна форма навчання) 

Кухарі НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Крот Г.В.   

21 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів, 
викладачів  предмета «Захист Вітчизни» 
(очно-дистанційна форма навчання) 
 

Учителі, викладачі 
предмета «Захист 
Вітчизни» 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Деменков Д.В.   

22 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації методистів, 
культорганізаторів закладів позашкільної 
освіти (очно-дистанційна форма навчання) 

Методисти, 
культорганізатори 
закладів 
позашкільної освіти 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.   

23 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації керівників гуртків 
(очно-дистанційна форма навчання, виїзні) 

Керівники гуртків НТП 
(розробити ) 

1 Шосткин- 
ський ММК 

Сєрих Л.В.   

24 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації керівників гуртків 
соціально-реабілітаційного, оздоровчого та 
гуманітарного напряму (закладів освіти 
різного типу) (очно-дистанційна форма 
навчання) 

Керівники гуртків 
соціально-
реабілітаційного, 
оздоровчого та 
гуманітарного 
напряму 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.   

25 І півріччя 
2019   

«Розвиток інформаційно-комунікаційної 
компетентності вчителя початкових класів» 
(очна форма навчання: експрес-курси) 

Вчителі початкових 
класів, які 
викладатимуть 
інформатику в 
початковій школі 

НТП 
(оновити) 

0,5 КЗ СОІППО Лобода В.В. 
 

Подліняєва О.О.  

26 І півріччя 
2019 р 

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

Учителі біології, 
екології, 
природознавства 

НТП 
(розробити) 

1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
 

  

27 ІІ півріччя 
2019   

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

Учителі фізики, 
астрономії 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Кода С.В.   

28 ІІ півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів біології, 
екології, природознавства (дистанційна 
форма навчання) 

Учителі біології, 
екології, 
природознавства 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
 

  

29 ІІ півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів основ 
здоров’я (дистанційна форма навчання) 

Учителі основ 
здоров’я 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30 ІІ півріччя 

2019   
Підвищення кваліфікації курсу «Захисти 
себе від ВІЛ» (очна форма навчання: 
експрес-курси)  

Учителі різних 
спеціальностей 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Успенська В.М. 
 

  

31 ІІ півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів хімії 
(дистанційна форма навчання) 

Учителі хімії НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Коростіль Л.А.   

32 ІІ півріччя 
2019   

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

Учителі, викладачі 
музичного 
мистецтва, 
художньої культури 
та інтегрованого 
курсу «Мистецтво»  

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.   

33 ІІ півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів, 
викладачів музики, які викладають 
теоретичні дисципліни, гру на музичних 
інструментах, акомпаніатори, 
концертмейстери та керівники відповідних 
гуртків  (закладів освіти різного типу) (очно-
дистанційна форма навчання) 

Учителі, викладачі 
музики, які 
викладають теоретичні 
дисципліни, гру на 
музичних 
інструментах, 
акомпаніатори, 
концертмейстери та 
керівники відповідних 
гуртків   

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.   

34 ІІ півріччя 
2019   

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

Учителі, викладачі 
трудового навчання, 
креслення, предмета 
«Технології», фізичної 
культури 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Крот Г.В.   

35 ІІ півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів фізичної 
культури, трудового навчання, креслення, 
предмета «Захист Вітчизни» (очна форма 
навчання) 

Учителі фізичної 
культури, трудового 
навчання, 
креслення, предмета 
«Захист Вітчизни» 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Деменков Д.В.   

36 ІІ півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації заступників 
директора, завідувачів відділів закладів 
позашкільної освіти(очно-дистанційна 
форма навчання) 

Заступники 
директора, 
завідувачі відділів 
закладів 
позашкільної освіти 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.   

    Усього: 35,5     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кафедра психології 

 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації практичних 
психологів закладів дошкільної освіти (очно-
дистанційна форма навчання) 

Практичні 
психологи закладів 
дошкільної освіти 

НТП 
(розробити ) 

1 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

 ІІ півріччя 
2019   

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

Практичні 
психологи 

НТП 
(оновити ) 

1 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

    Усього: 2     
Кафедра освітніх та інформаціних технологій 

 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації вчителів, 
викладачів інформатики (дистанційна 
форма навчання) 

Вчителі, викладачі 
інформатики 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Петрова Л.Г.   

 І півріччя 
2019   

Підвищення кваліфікації курсу «Сучасні 
інтерактивні засоби навчання на уроках 
загальноосвітніх дисциплін з оволодінням 
технологіями e-learning для організації 
дистанційного навчання» (очно-дистанційна 
форма навчання: проблемно-тематичні 
курси) 

Учителі різних 
спеціальностей 

НТП 
(розробити) 

1 КЗ СОІППО Лабудько С.П. 
 

  

 І півріччя 
2019   

«Розвиток інформаційно-комунікаційної 
компетентності вчителя початкових класів» 
(очна форма навчання: експрес-курси) 

Вчителі початкових 
класів, які 
викладатимуть 
інформатику в 
початковій школі 

НТП 
(оновити) 

0,5 КЗ СОІППО Подліняєва О.О. Лобода В.В. 
 

 

 І півріччя 
2019   

«Розвиток інформаційно-комунікаційної 
компетентності вчителя інформатики» (очна 
форма навчання: експрес-курси) 

Вчителі 
інформатики, які 
викладатимуть 
інформатику в 
початковій школі 

НТП 
(оновити) 

1 КЗ СОІППО Павленко І.М.   

    Усього: 3,5     
    Разом: 59     
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Таблиця 4.5.2 
План розробки навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації на І півріччя 2019 н. р. 
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НП рік 
затв. НП рік 

затв. 
Н
П 

рік 
затв. 

Н
П 

рік 
затв. НП рік 

затв. НП рік 
затв. 

за
 

сп
ец

іал
ьн

ос
тя

м
и 

сл
ух

ач
ів 

вс
ьо

го
 за

 
ка

ф
ед

ро
ю

 

тр
еб

а 
ро

зр
об

ит
и 

тр
еб

а 
он

ов
ит

и 

Директори ЗЗСО, спец. шк.- інт.   1 2019         1 
Заступник директора з НВР   1 2019         1 
Заступник директора з НВР / які опікуються 
ВР/   1 2018         1 

Інклюзивне  навчання     1 2019       1 
Педагоги-організатори   1          1 
Логопеди   1          1 
Учит.-поч.кл., учит.-предм.  спец.шкіл-інт.   1 2018         1 
Курси духовно-морального  спрямування           1 2017  1 

гуртожитків ЗВО, ЗПТО   1          1 
ГПД   1          1 

   
  П

С
О

М
 

Вихователі 
спец.шк.-ін.,зак.соц-
.реабілітації.   1 2018         1 

11 3 4 

       1 2017      1 
вища категорія   1           1 

«спец.», II кат.,, I категорія   1 2019         1 
Українська 
мова та 
література 

+ рос. м. та літер. ЗВО, 
ЗПТО       

1 
2016     1 

вища категорія   1           1 

«спец.», II, І категорії    1 2018         1 Історія та 
суспільні дисц. 

викладачі ЗВО, ЗПТО   1 2018         1 

       1 2016     1 

С
ГО

 

Російська мова 
та заруб. літ 

вища категорія 
 
   1          

1 

13 1 7 
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       1 2016     1 
англ. мова вища категорія   1          1 
англ. мова  І категорія   1          1 Іноземні мови 

англ. мова ВНЗ, ПТНЗ       1 2017     1 
       1 2018      1 

Математика 
І категорія, вища   1 2019          1 
   1 2019          1 Фізика, 

астрономія + математика ЗВО, ЗПТО   1 2019         1 

Біологія, екологія, природознавст.   1 2019          1 

для вчит. основ.школи           1 2017 1 
Метод.викл. ОЗ 

для вчит. початк. шк.           1 2017 1 
Маршрут безпеки           1 2017 1 

в початковїій школі           1  1 Вчимося жити  
разом в основн. та старшій школі            1  1 

   1 2019         1 
+ біолог., екологія, природ. 1 2019           1 Хімія 
+ біолог., екол. ЗВО, ЗПТО       1 2017     1 
       1 2017     1 

Географія, 
економіка + предмет «Рідний край» 

  1          
1 

Музичні керівники ЗДО   1 2019         1 

Уч. ММ та інтегр. курсу  «Мистецтво»   1          1 

Уч., викл. вок-хор., театр. дисц. та к.гуртк.    1 2019         1 

48,5 

Учит., викл. хореограф. дисц. та к. гуртків    1 2019         1 
       1 2017     1 
         1 2019   1 
вища категорія   1          1 
І категорія   1          1 
«спец.» понад 10 років   1          1 

Початкові 
класи 

ІІ кат., «спец.» до 10 р. 1 2019           1 

Т
М

ЗО
 

Інформатика ІКК (для поч.кл.)           0,5 2016 0,5 

 

17 8,5 



98 
 

обслуговуючі види праці   1 2018         1 Труд. навч., 
кресл.,предм. 
«Технол» 

тех. вид. пр., майст.  
МНВК    1 2019         1 

Викл. проф-теор. підг. закл. п.-тех.освіти 1            1 
Кухарі   1 2019         1 

+ керівн. спорт. гуртків   1          1 Фізична 
культура + кер. спорт.г. ЗВО, ЗПТО 1            1 
Інструктори фізичної культури  ЗДО   1           1 
Уч., викл. предмету «Захист Вітчизни»   1 2019         1 
Завідуючі, вихователі  ЗДО   1           1 
Вихов.-метод. /за посадою/, вихов. ЗДО    1           1 

         1    1 
ЗДО (вища категорія)   1          1 
 (І категорія)   1          1 
спец. понад 10 р. )   1          1 
 (ІІ категорія)    1            1 
 (спеціалісти ) 1            1 

Вихователі 

 (спец. до  10 р. ) 1            1 
Бібліотекарі  /. закл. освіти  різн.типу/   1          1 
Образ. мистецтво, ХК та інт.курс.М»   1          1 
Методисти, культорганізатори ПЗ   1 2019         1 

         1 2019   1 
соц.-реабл., озд. та гуман.   1 2019         1 

Керівники 
гуртків 

художньо-естетичного   1          1 
Сестри медичні   1          1 

 1            1 

П
 Практичні 

психологи ЗДО   1 2019         1 

3 1  

       1 2017     1 
е-learning для дист.навч.     1 2017       1 
ІКК (для поч.кл.)           0,5 2016 0,5 

Інформатика 

ІКК (для інформ.)           1 2016 1 

3,5  3,5 

О
ІТ

 

 РАЗОМ 8  48  2  10  3  8  79 79 22 23 
 НП  треба розробити                      
 НП  треба оновити                 
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Таблиця 4.5.3 
 

План розробки навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації на ІI півріччя 2019 н.р. 
 

очна 
очно-

дистанційн
а 

очно-дист. 
(проблем.-

темат.) 
дистанційн

а 

очно-
дистанц. 
(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

іал
ьн

ос
тя

м
и 

сл
ух

ач
ів 

вс
ьо

го
 за

 
ка

ф
ед

ро
ю

 
тр

еб
а 

ро
зр

об
ит

и 
тр

еб
а 

он
ов

ит
и 

ЗЗСО , спец. шк.- інт.   1          1 Директори  
НВК усіх профілів   1 2019         1 

Заступник директора з НВР   1          1 
Соціальні педагоги / закл. освіти різн.типу/   1          1 
Педагоги-організатори   1          1 
Учит.-дефект., учит.-предм.  спец.шкіл-інт.   1          1 

ГПД   1          1 
ЗОШ - інтернатів   1          1 

П
С

О
М

 

Вихователі 
спец.шк.-ін.,зак.соц-.реабіл.   1          1 

9 1  

       1        1 
вища категорія   1           1 
I категорія   1          1 

Українська мова 
та література 

+ рос. мова та заруб. літер. 1 2019           1 
       1 2017      1 

вища категорія   1          1 

Історія та 
суспільні 

дисципліни 

«спец.», II, І категорії    1          1 

Російська мова та зарубіжної літератури   1          1 

       1      1 
«спец.», ІІ категорія 1            1 

С
ГО

 

Іноземні мови 

англ. мова І кат.,  вища   1          1 

12 1 1 
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німецька. мова   1          1 

       1       1 
І категорія, вища   1           1 
І категорія   1           1 

Математика 

+ фізика, астрономія 1            1 
Фізика, 
астрономія + математика, інформат. 1 2019          

  
  1 

       1 2017      1 
   1           1 Біологія, екологія, 

природознавст. 
+ хімія 1            1 
для вчит. основ. школи       1 2017   1  2 Методика 

викладання основ 
здоров’я для вчит. початк. шк.           1  1 
Захисти себе від ВІЛ           1 2017 1 

в початковїій школі           1  1 Вчимося жити  
разом в основн. та старшій школі            1  1 
Хімія        1 2017     1 

+ предмет «Рідний край»   1          1 Географія, 
економіка + біол., прир., «Рідний кр» 1            1 

Музичні керівники ЗДО   1          1 

Уч., викл. ММ,ХК та ін. к-су  «Мистецтво»   1 2019         1 

Уч, викл. муз. які викл.,теор. дисц., акомп.   1 2019         1 
       1      1 
вища категорія   1          1 
І категорія   1          1 Початкові класи 

ІІ кат., «спец.» до 10 р. 1            1 

Інформатика ІКК (для поч.кл.)           0,5 2016 0,5 
обслуговуючі види праці   1          1 Труд. навч., 

кресл.,предм. 
«Технол» + фізична культура   1 2017           1 

Викл. проф-теор. підг. закл. п.-тех.освіти 1            1 
Кухарі   1          1 

Т
М

ЗО
 

Фізична вища  категорія   1          1 

48,5 
 

5 5 
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І категорія      1          1 
+ «Захист Вітчизни»   1           1 

культура 

+ труд.н., креслення, «ЗВ» 1 2019           1 
Завідуючі, вихователі  ЗДО   1           1 

         1    1 
ЗДО (вища категорія)   1          1 
 (І категорія)   1          1 
 (спец. понад 10 р. )   1          1 
 (ІІ категорія)    1            1 
(спеціалісти ) 1            1 

Вихователі 

 (спец. до  10 р. ) 1            1 
Бібліотекарі  /.закл. освіти  різн.типу/   1          1 
Заст. директора, зав. відділами ПЗ   1 2019         1 

         1     1 
соц.-реабл., озд. та гуман.   1           1 
науково-технічного   1           1 
художньо-естетичного   1           1 
еколого-натуралістичного   1          1 

Керівники 
гуртків 

туристично-краєзнавчого   1          1 
Базові навички медіаторів           1 2018 1 4  1 
Сестри медичні   1          1    

 1            1    П
 

Практичні 
психологи ЗДО   1          1    

       1      1 2,5   
е-learning для дист.навч.     1        1    

Інформатика 

ІКК (для поч.кл.)           0,5  0,5    

О
ІТ

 

 РАЗОМ 14  43  1  9  2  7  76 76 7 7 
 НП  треба розробити                      
 НП  треба оновити                 
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Таблиця 4.5.4 
 

План розробки навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації на I півріччя 2019 н.р. / курси за вибором / 
 

К
аф

ед
ра

 

Назва курсів за вибором НП рік 
затв. 

вс
ьо

го
 за

 
ка

ф
ед

ро
ю

 
тр

еб
а 

ро
зр

об
ит

и 
тр

еб
а 

он
ов

ит
и 

Позитивний імідж закладу освіти в умовах Нової української школи як інструмент моделювання інноваційного освітнього 
середовища  

1 2018 

Сучасні педагогічні технології в умовах нової української школи 1 2018 
Технологія індивідуально-пізнавальних стратегій засобом  реалізації  проблемно-інтегративного підходу у  навчальному 
процесі для  дисциплін природничого напряму 

1 2018 

Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах нової української школи 0,5 2018 П
С

О
М

 

Професійний брейдінг-тренд успішності сучасного педагога Нової української школи 
 

1 2018 

4,5   

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 
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 
Методологічні засади викладання української мови та літератури в Новій українській школі: концептуальні положення 
філософсько-педагогічна специфіка 

1 2019 

Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та російської мови в умовах Нової української школи   1 2018 
Розвиток мовленнєвої компетентності як результат навчальної діяльності учнів в умовах Нової української школи 0,5 2018 
Модернізаційні процеси в освіті та їх вплив на вчителя та на його науково-методичну роботу 1 2018 

С
ГО

 

Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах нової української школи 
 

0,5 2018 

10  1 

П
 Розвиток мовленнєвої компетентності як результат навчальної діяльності учнів в умовах Нової української школи 

 
0,5 2018 0,5   

Природничо - географічна освіта в контексті вимог Нової української школи 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 

Т
М

ЗО
 

Організація освітнього процесу молодших школярів в умовах Нової української школи 1 2018 

7 1 1 
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Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах Нової української школи 1 2018 
Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення 1 2019 
Розвиток інтелектуальної, творчої та загальнокультурної сфери учнів в умовах Нової української школи 1 2019 

РАЗОМ 22  22 1 2 
 НП  треба розробити      
 НП  треба оновити      
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Таблиця 4.5.5 
 

План розробки навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації на II півріччя 2019 н.р. / курси за вибором / 
 

К
аф

ед
ра

 

Назва курсів за вибором НП рік 
затв. 

вс
ьо

го
 за

 
ка

ф
ед

ро
ю

 

тр
еб

а 
ро

зр
об

ит
и 

тр
еб

а 
он

ов
ит

и 

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 

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 
Інноваційні техніки та технології реабілітаційної роботи суб’єктів освітнього процесу 1 2019 
Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника навчального закладу 0,5 2018 
Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах нової української школи 0,5 2018 
Інноваційні напрями розвитку Нової української школи 1 2019 
Впровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій у процесі проведення уроків музичного мистецтва 1 2019 

П
С

О
М

 

Фандрайзинг як засіб розвитку та формування підприємницької компетентності 
 

1 2019 

9,5 4  

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 
Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні іноземної мови в умовах Нової української школи 1 2018 
Методологічні засади викладання української мови та літератури в Новій українській школі: концептуальні положення 
філософсько-педагогічна специфіка 

1 2019 

Розвиток мовленнєвої компетентності як результат навчальної діяльності учнів в умовах Нової української школи 0,5 2018 
Розвиток креативної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти 1 2018 
Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах нової української школи 0,5 2018 
Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного випускника навчального закладу 0,5 2018 
Технології розвитку критичного мислення учнів 0,5 2018 
Підготовка до ЗНО з історії України 1 2019 

С
ГО

 

Формування  предметних життєвих компетентностей на уроках історії 
 

1 2019 

9 2  
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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 
Комп’ютерна підтримка проектної діяльності здобувачів освіти 1 2019 
Створення та використання цифрової розповіді 1 2019 
Нові додатки Google для освітнього процесу 1 2018 
Алгоритмізація та програмування 1 2018 

О
ІТ

 

Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну 
практику 

1  

 
9 

 
3 

 
 

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 
Педагогіка партнерства - успішна взаємодія суб'єктів успішного процесу 1 2018 
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 
Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах реформування освіти» для вчителів різних категорій 1 2018 
Психолого-організаційний супровід суб’єктів освітнього процесу в закладах освіти 1 2018 
Психолого-педагогічні аспекти реалізації завдань інклюзії педагогами закладів освіти різного типу 1 2018 
Розвиток мовленнєвої компетентності як результат навчальної діяльності учнів в умовах Нової української школи 0,5 2018 
Психологічна готовність вчителя  початкових класів до роботи  в Новій українській школі 1 2019 

П
 

Гіперактивні учні в Новій українській школі: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного потенціалу у 
сучасному просторі 

1 2019 

11,5 2  

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 
Фахова компетентність учителів фізики і математики в умовах «Нової української школи» 1 2019 
Методика підготовки учнів до ЗНО з фізики і математики 1 2019 
Формування компетентностей учнів у шкільному курсі біології, хімії, природознавства, екології 1 2019 
Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і образотворчого мистецтва 1 2018 
Методика викладання футболу в  закладах загальної середньої освіти 1 2018 

Т
М

ЗО
 

Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури, «Захисту Вітчизни» в умовах Нової української 1 2018 

13 4 1 
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школи 
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 змісту початкової освіти у вимірі сьогодення 1 2019 
Колективно-компетентнісна взаємодія учасників освітнього процесу 1 2018 
 РАЗОМ 52  52 15 1 

 НП  треба розробити      
 НП  треба оновити      
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4. 6. Розробка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 
Таблиця 4.6.1 

 

№ 
з/п 

Термін 
виконання Назва 

Вид 
навчально-

методичного 
забезпечення 

Кількість Автор 
 (укладач) Співавтори 

Контингент, на потребу 
якого спрямовано 

забезпечення 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 
І півріччя 2019 року 

1 І півріччя 
2019 

Організація навчально-виховної та 
фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах 
загальної середньої освіти 

навчально-
методичний 
посібник 

1 Деменков Д.В.  Учителі, викладачі фізичної 
культури 

2 І півріччя 
2019 

Позашкільна освіта Сумщини: регіональний 
аспект 

інф.-метод. 
збірник 

1 Тихенко Л.В.  ПНЗ 

3 І півріччя 
2019 

Позашкільна освіта Сумщини: регіональний 
аспект 

інф.-метод. 
збірник 

1 Тихенко Л.В.  ПНЗ 

4 І півріччя 
2019 

Маршрут безпеки робоча 
програма 

1 Успенська В.М.  Слухачі-учителі курсу 
«Маршрут безпеки» 

5 І півріччя 
2019 

Маршрут безпеки робоча 
програма 

1 Успенська В.М.  Слухачі-учителі курсу 
«Маршрут безпеки» 

6 І півріччя 
2019 

Методика викладання вокально-театральних 
дисциплін 

робоча 
програма 

1 Байдак Ю.В.  слухачі курсів 

7 І півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання хореографічних 
дисциплін 

робоча 
програма 

1 Байдак Ю.В.  слухачі курсів 

8 І півріччя 
2019 

Сучасна методика дошкільної освіти робоча 
програма 

1 Ковтун Є.Ф. 
 

Цимерман І.Л. викладач 

9 І півріччя 
2019 

 Методичні рекомендації до написання  
Екзаменаційної письмової роботи 

методичні 
рекомендації 

1 Цимерман І.Л. Ковтун Є. Ф. Педагоги закладів дошкільної 
освіти 

10 І півріччя 
2019 

Загальнокультурна компетентність педагога 
ЗДО 

методичні 
рекомендації 

1 Лобода В.В.  Вихователі ЗДО 

11 І півріччя 
2019 

Інтерактивні методи навчання на уроці 
музичного мистецтва 

методичні 
рекомендації 

1 Байдак Ю.В.  слухачі курсів 

12 І півріччя 
2019 

Соціальні ігри та вправи,  аудіозаписи, картки 
до педагогічного тренінгу 

методичні 
матеріали  

1 Ковтун Є.Ф.  педагоги ЗДО 

13 І півріччя 
2019 

Гімнастика у хореографії тексти лекцій 1 Байдак Ю.В.  слухачі курсів 

14 І півріччя 
2019 

Розвиток інтелектуальної сфери особистості тексти лекцій 1 Байдак Ю.В.  слухачі курсів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
15 І півріччя 

2019 
Здоров’язберігаюча діяльність у закладі 
дошкільної освіти 

тексти лекцій 1 Ковтун Є.Ф.  педагоги ЗДО 

16 І півріччя 
2019 

Організаційно-методичні напрямки 
становлення мовленнєвої  компетентності 
дошкільника 

тексти лекцій 1 Ковтун Є.Ф.  педагоги ЗДО 

17 І півріччя 
2019 

Теорія та методика трудового та профільного  
навчання 

тексти лекцій 2 Крот Г.В. 
 

 Учителі трудового навчання, 
Викладачі ПТНЗ 

18 І півріччя 
2019 

Теорія та методика трудового та профільного  
навчання 

тексти лекцій 2 Крот Г.В. 
 

 Учителі трудового навчання, 

19 І півріччя 
2019 

Оновлення дошкільної освіти в контексті Нової 
Української школи 

тексти лекцій 1 Цимерман І.Л.  Слухачі курсів  (вихователі, 
завідувачі ЗДО) 

20 І півріччя 
2019 

Загальнокультурна компетентність педагога 
закладу дошкільної освіти 

тексти лекцій 1 Цимерман І.Л.  Слухачі курсів  (вихователі, 
завідувачі ЗДО) 

21 І півріччя 
2019 

Ігрові технології формування соціальної 
компетентності дошкільника 

педагогічний 
тренінг 

1 Ковтун Є.Ф.  педагоги ЗДО 

22 І півріччя 
2019 

Виготовлення автентичної ляльки - мотанки до 
курсу за вибором 

ділова гра 1 Крот Г.В. 
 

 Учителі трудового навчання, 

23 І півріччя 
2019 

Виготовлення ляльки технікою «грунтований 
текстиль» до курсу за вибором 

ділова гра 1 Крот Г.В. 
 

 Учителі трудового навчання, 

24 І півріччя 
2019 

Виготовлення текстильної ляльки із капрону до 
курсу за вибором 

ділова гра 1 Крот Г.В. 
 

 Учителі трудового навчання, 

25 І півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання основ здоров’я  дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М.  Слухачі-учителі основ 
здоров’я 

26 І півріччя 
2019 

Захисти себе від ВІЛ дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М.  Слухачі-учителі курсу 
«Захисти себе від ВІЛ» 

27 І півріччя 
2019 

Вчимося жити разом дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М.  Слухачі-учителі курсу 
«Вчимося жити разом» 

28 І півріччя 
2019 

Маршрут безпеки дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М.  Слухачі-учителі курсу 
«Маршрут безпеки» 

29 І півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання біології, екології, 
природознавства 

дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М.  Слухачі-учителі біології, 
екології, природознавства 

30 І півріччя 
2019 

Дитяче вокальне та театральне мистецтво дидактичне 
забезпечення  

1 Байдак Ю.В.  слухачі курсів 

31 І півріччя 
2019 

Розвиток креативності учня дидактичне 
забезпечення  

1 Байдак Ю.В.  слухачі курсів 

32 І півріччя 
2019 

Презентації до лекційних та практичних занять 
предмету теорія та методика початкового 
навчання 

дидактичне 
забезпечення 

2 Декунова З.В. 
Лавська А.М 

 слухачі курсів 

33 І півріччя 
2019 

Організаційно-методичні напрямки 
становлення мовленнєвої  компетентності 
дошкільника 

дидактичне 
забезпечення 

1 Ковтун Є.Ф.  педагоги ЗДО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
34 І півріччя 

2019 
Презентації до лекційних та практичних занять 
предмету теорія та методика трудового та 
профільного навчання 

дидактичне 
забезпечення 

2 Крот Г.В. 
 

 Учителі трудового навчання, 

35 І півріччя 
2019 

 Програмне забезпечення сучасної дошкільної 
освіти 

дидактичне 
забезпечення 

1 Цимерман І.Л.  Слухачі курсів  (вихователі, 
завідувачі ЗДО) 

36 І півріччя 
2019 

Оновлення дошкільної освіти в контексті Нової 
Української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Цимерман І.Л  Слухачі курсів  (вихователі, 
завідувачі ЗДО) 

37 І півріччя 
2019 

Розвиток вокального, театрального та 
хореографічного мистецтва в Україні 

спецкурс 1 Байдак Ю.В.  слухачі курсів 

  Усього:  41    
ІІ півріччя 2019 року 

1 ІІ півріччя 
2019 

Загальнокультурна компетентність педагога посібник 1 Сєрих Л.В.  Педагоги різних 
спеціальностей, учителі, 
методисти, директори закладів 
освіти, студенти 

2 ІІ півріччя 
2019 

Планування уроків фізичної культури в умовах 
нової  української школи 

методичний 
посібник 

1 Деменков Д.В. обласна творча 
група учителів 
фізичної 
культури 

Слухачі курсів, учителі, які 
викладають фізичну культуру 
у початкових класах 

3 ІІ півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання позашкільної 
освіти 

робоча 
програма 

1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів (директори 
закладів позашкільної освіти) 

4 ІІ півріччя 
2019 

Розв’язок типових розрахункових задач з хімії робоча 
програма 

1 Коростіль Л.А.  Слухачі курсу за вибором 

5 ІІ півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання біології, екології, 
природознавства 

робоча 
програма 

1 Успенська В.М.  Слухачі курсів - учителі 
біології, екології, 
природознавства 

6 ІІ півріччя 
2019 

Теорія та методика викладання курсу за 
вибором для вчителів біології, екології, 
природознавства 

робоча 
програма 

1 Успенська В.М.  Слухачі курсів - учителі 
біології, екології, 
природознавства 

7 ІІ півріччя 
2019 

 Методика навчання учнів за проектами 
Здоров’я молоді та Репродуктивне здоров’я   

робоча 
програма 

1 Успенська В.М. Коростіль Л.А. Учителі основ здоров’я, 
біології, класні керівники, 
практичні психологи, 
соціальні педагоги 

8 ІІ півріччя 
2019 

Реалізація наскрізних змістових ліній в курсі 
хімії 

методичні 
рекомендації 

1 Коростіль Л.А.  Слухачі курсів вчителів хімії 

9 ІІ півріччя 
2019 

Організація освітньої діяльності з біології та 
екології у закладах загальної середньої освіти у 
2019-2020 н.р. 

методичні 
рекомендації 

1 Успенська В.М.  Учителі біології та екології 
ЗЗСО 

10 ІІ півріччя 
2019 

Впровадження здоров’яспрямованої освіти у 
закладах загальної середньої освіти у 2019-2020 
н.р. 

методичні 
рекомендації 

1 Успенська В.М.  Учителі основ здоров’я та 
курсів здоров’яспрямованого 
змісту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
11 ІІ півріччя 

2019 
Розробка і впровадження в навчальний процес 
скрайбінг-технології 

методичні 
рекомендації 

1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів (учителі, 
викладачі мистецтва, 
керівники гуртків різних 
напрямів) 

12 ІІ півріччя 
2019 

Науково-методична робота вчителя в 
освітньому закладі  

методичні 
рекомендації 

1 Коростіль Л.А.  Слухачі курсу за вибором  

13 ІІ півріччя 
2019 

 Планування життєдіяльності дітей у сучасному 
закладі дошкільної освіти 

 методичне 
забезпечення 

1  Цимерман І.Л.   Педагоги ЗДО 

14 ІІ півріччя 
2019 

Свобода самовизначення як умова формування 
успішної особистості на етапі дошкільного 
дитинства 

тренінг 1 Ковтун Є.Ф.  Слухачі курсів  (вихователі, 
завідувачі ЗДО) 

15 ІІ півріччя 
2019 

Розробка і впровадження в навчальний процес 
скрайбінг-ппрезентацій 

ділові ігри-
практикуми 

1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів (учителі, 
викладачі мистецтва, 
керівники гуртків різних 
напрямів) 

16 ІІ півріччя 
2019 

Оновлення дошкільної освіти в контексті Нової 
Української школи 

тексти лекцій 1 Лобода В.В.  Слухачі курсів  (вихователі 
ЗДО) 

17 ІІ півріччя 
2019 

Формування сенсорно-пізнавальної  
компетенції у дітей дошкільного віку 

тексти лекцій 1 Цимерман І.Л.   Педагоги ЗД 

18 ІІ півріччя 
2019 

 Оновлення дошкільної освіти  в контексті 
Нової української школи 

тексти лекцій 1 Цимерман І.Л.   Педагоги ЗДО 

19 ІІ півріччя 
2019 

Програмне забезпечення  сучасної дошкільної 
освіти 

тексти лекцій 1 Цимерман І.Л.   Педагоги ДНЗ 

20 ІІ півріччя 
2019 

Полікультурна  компетентність педагога 
закладу дошкільної освіти 

тексти лекцій 1 Ковтун Є.Ф.  Слухачі курсів  (вихователі, 
завідувачі ЗДО) 

21 ІІ півріччя 
2019 

Розвиток предметних та життєвих 
компетентностей учнів в курсі хімії 

тексти лекцій 1 Коростіль Л.А.  Слухачі курсів  
учителів хімії 

22 ІІ півріччя 
2019 

Розв’язок типових розрахункових задач з хімії тексти лекцій 1 Коростіль Л.А.  Слухачі курсу за вибором 

23 ІІ півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання мистецьких 
дисциплін 

тексти лекцій 1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів (учителі, 
викладачі мистецтва) 

24 ІІ півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання гурткової роботи тексти лекцій 1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів (керівники 
гуртків різних напрямів 
позашкільної освіти) 

25 ІІ півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання бібліотечної 
справи 

тексти лекцій 1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів (бібліотекарі) 

26 ІІ півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання позашкільної 
освіти 

тексти лекцій 1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів (директори 
закладів позашкільної освіти) 

27 ІІ півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання мистецьких 
дисциплін 

дидактичне 
забезпечення 

1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів (учителі, 
викладачі мистецтва) 
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28 ІІ півріччя 

2019 
Теорія і методика викладання гурткової роботи дидактичне 

забезпечення 
1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів (керівники 

гуртків різних напрямів 
позашкільної освіти) 

29 ІІ півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання бібліотечної 
справи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів (бібліотекарі) 

30 ІІ півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання позашкільної 
освіти 

дидактичне 
забезпечення 

1 Сєрих Л.В.  Слухачі курсів (директори 
закладів позашкільної освіти) 

31 ІІ півріччя 
2019 

Розв’язок типових розрахункових задач з хімії дидактичне 
забезпечення 

1 Коростіль Л.А.  Слухачі курсу за вибором 

32 ІІ півріччя 
2019 

Розвиток предметних та життєвих 
компетентностей на уроках хімії 

дидактичне 
забезпечення 

1 Коростіль Л.А.  Слухачі курсів учителів хімії 

33 ІІ півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання біології, екології, 
природознавства 

дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М.  Слухачі курсів - учителі 
біології, екології, 
природознавства 

34 
 

ІІ півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання основ здоров’я та 
курсів здоров’яспрямованого змісту 

дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М. Коростіль Л.А. Слухачі курсів - учителі основ 
здоров’я та курсів 
здоров’яспрямованого змісту 

35 ІІ півріччя 
2019 

Теорія та методика викладання курсу за 
вибором для вчителів біології, екології, 
природознавства 

дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М.  Слухачі курсів - учителі 
біології, екології, 
природознавства 

36 ІІ півріччя 
2019 

Методика навчання учнів за проектами 
Здоров’я молоді та Репродуктивне здоров’я  

дидактичне 
забезпечення 

1 Успенська В.М. Коростіль Л.А. Слухачі курсів - учителі основ 
здоров’я, біології, класні 
керівники, практичні 
психологи, соціальні педагоги 

37 ІІ півріччя 
2019 

Полікультурна  компетентність педагога 
закладу дошкільної освіти 

дидактичне 
забезпечення 

1 Ковтун Є.Ф.  Слухачі курсів  (вихователі, 
завідувачі ЗДО) 

38 ІІ півріччя 
2019 

Програмне забезпечення  сучасної дошкільної 
освіти 

дидактичне 
забезпечення 

1 Цимерман І.Л.   Педагоги ДНЗ 

39 ІІ півріччя 
2019 

Формування сенсорно-пізнавальної  
компетенції у дітей дошкільного віку 

дидактичне 
забезпечення 

1 Цимерман І.Л.   Педагоги ЗД 

40 ІІ півріччя 
2019 

Презентації до лекційних та практичних занять 
з теорії та методики дошкільної освіти 

дидактичне 
забезпечення 

1 Лобода В.В.  Слухачі курсів  (вихователі 
ЗДО) 

  Усього:  40    
Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

І півріччя 2019 року 
1 І півріччя 

2019 
Соціально-громадянський модуль. Нова 
українська школа: соціально-громадянський 
вимір 

навчально-
методичний 
посібник 

1 Дудко Н.В.  Учителі усіх категорій 

2 І півріччя 
2019 

Розвиток мовленнєвої компетентності як 
результат навчальної діяльності  учнів в умовах 
нової української школи» 

робоча 
програма 

1 Чхайло Л.М.  Учителі усіх категорій 
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3 І півріччя 

2019 
Актуальні питання викладання зарубіжної 
літератури та російської мови в умовах нової 
української школи  « 

робоча 
програма 

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

4 І півріччя 
2019 

Соціально-громадянський модуль. Нова 
українська школа: соціально-громадянський 
вимір 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Усі категорії 

5 І півріччя 
2019 

Мовно-комунікативний модуль. Мовно-
комунікативна компетентність 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Усі категорії 

6 І півріччя 
2019 

Розвиток соціальних компетенцій в рамках 
Нової української школи 
 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Усі категорії 

7 І півріччя 
2019 

Розвиток громадянських компетенцій в рамках 
Нової української школи 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Усі категорії 

8 І півріччя 
2019 

Теорія і методика викладання російської мови 
та зарубіжної літератури 

дидактичне 
забезпечення 

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

9 І півріччя 
2019 

Нова українська школа: соціально-
громадянський вимір 

дидактичне 
забезпечення 

1 Мазуренко В.О.  Учителі усіх категорій 

10 І півріччя 
2019 

Мовно-комунікативна компетентність  дидактичне 
забезпечення 

1 Мазуренко В.О.  Учителі усіх категорій 

11 І півріччя 
2019 

Соціально-громадянський модуль. Нова 
українська школа: соціально-громадянський 
вимір 

дидактичне 
забезпечення 

1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

12 І півріччя 
2019 

Мовно-комунікативний модуль. Мовно-
комунікативна компетентність 

дидактичне 
забезпечення 

1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

13 І півріччя 
2019 

Розвиток соціальних компетенцій в рамках 
Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

14 І півріччя 
2019 

Розвиток громадянських компетенцій в рамках 
Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

15 І півріччя 
2019 

Розвиток соціальних компетенцій в рамках 
Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Храменок Л.О.  Учителі усіх категорій 

16 І півріччя 
2019 

Розвиток громадянських компетенцій в рамках 
Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Храменок Л.О.  Учителі усіх категорій 

17 І півріччя 
2019 

Розвиток соціальних компетенцій в рамках 
Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Ніколаєнко С.П.  Учителі усіх категорій 

18 І півріччя 
2019 

Розвиток громадянських компетенцій в рамках 
Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Ніколаєнко С.П.  Учителі усіх категорій 

19 І півріччя 
2019 

Соціально-громадянський модуль. Нова 
українська школа: соціально-громадянський 
вимір 

дидактичне 
забезпечення 

1 Стукалова Т.Г  вихователі, 
завідуючі,методисти ЗДО 

20 І півріччя 
2019 

Мовно-комунікативний модуль. Мовно-
комунікативна компетентність 

дидактичне 
забезпечення 

1 Стукалова Т.Г  вихователі, 
завідуючі,методисти ЗДО 
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21 І півріччя 

2019 
Національно-патріотичне виховання 
особистості як фактор духовності ХХІ ст. 

дидактичне 
забезпечення 

1 Стукалова Т.Г  вихователі, 
завідуючі,методисти ЗДО 

22 І півріччя 
2019 

Критичне мислення як основна вимога 
соціалізації особистості в ХХІ ст. 

дидактичне 
забезпечення 

1 Стукалова Т.Г  вихователі, 
завідуючі,методисти ЗДО 

23 І півріччя 
2019 

Музей в закладі освіти та основи навчально-
ескурсійної діяльності 

спецкурс 1 П’ятаченко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 

  Усього:  23    
ІІ півріччя 2019 року 

1 ІІ півріччя 
2019 

Робоча програма   підвищення кваліфікації для 
вчителів англійської мови  (дистанційна форма)   

робоча 
програма 

1 Клюніна Н. В. Скирта В. С. 
Крамаренко 
Л.Д. 

Учителі англійської мови 

2 ІІ півріччя 
2019 

Розвиток умінь учнів ХХІ ст. тексти лекцій 1 Клюніна Н. В. Скирта В. С. Учителі англійської мови 

3 ІІ півріччя 
2019 

Організація уроку англійської мови тексти лекцій 1 Клюніна Н. В. Скирта В. С. Учителі англійської мови 

4 ІІ півріччя 
2019 
 

Особливості навчання лексики текст лекції 1 Клюніна Н. В. Скирта В. С. Учителі англійської мови 

5 ІІ півріччя 
2019 

Соціально-громадянський модуль. Нова 
українська школа: соціально-громадянський 
вимір 

тексти лекцій 1 Гапон А.В.  Усі категорії 

6 ІІ півріччя 
2019 

Мовно-комунікативний модуль. Мовно-
комунікативна компетентність 

тексти лекцій 1 Гапон А.В.  Усі категорії 

7 ІІ п9івріччя 
2019 

Соціально-громадянський модуль. Нова 
українська школа: соціально-громадянський 
вимір (дистанційна форма) 

тексти лекцій 1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

8 ІІ півріччя 
2019 

Мовно-комунікативний модуль. Мовно-
комунікативна компетентність (дистанційна 
форма) 

тексти лекцій 1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

9 ІІ півріччя 
2019 

Мовно-комунікативна компетентність педагога: 
теоретичні та практичні аспекти 

дидактичне 
забезпечення 

1 Храменок Л.О.  Учителі усіх категорій 

10 ІІ півріччя 
2019 

Теорія та методика викладання української 
мови та літератури 

дидактичне 
забезпечення 

1 П’ятаченко Ю. В.  Учителі української мови та 
літератури 

11 ІІ півріччя 
2019 

Стан, проблеми та перспективи розвитку 
гуманітарної освіти у світі та в Україні. 
Сучасний стан викладання мови та літератури 

дидактичне 
забезпечення  

1 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 

12 ІІ півріччя 
2019 

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 

дидактичне 
забезпечення  

1 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 
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13 ІІ півріччя 

2019 
Текст як форма реалізації мовно-
комунікативної компетенції вчителя 
української мови та літератури. 

дидактичне 
забезпечення  

1 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 

14 ІІ півріччя 
2019 

Технології, методи, форми, методичні прийоми 
та засоби викладання української мови та 
літератури 

дидактичне 
забезпечення  

1 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 
літератури 

15 ІІ півріччя 
2019 

Умотивований учитель – професіонал у системі 
Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення  

1 Мазуренко В.О.  Учителі української мови та 
літератури 

16 ІІ півріччя 
2019 

Мовно-комунікативна компетентність педагога: 
теоретичні та практичні аспекти 

дидактичне 
забезпечення 

1 Ніколаєнко С.П.  Учителі усіх категорій 

17 ІІ півріччя 
2019 

Мовно-комунікативний модуль. Мовно-
комунікативна компетентність 

дидактичне 
забезпечення 

1 Жук М.В.  Усі категорії 

18 ІІ півріччя 
2019 

Розвиток соціальних компетенцій в рамках 
Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Жук М.В.  Усі категорії 

19 ІІ півріччя 
2019 

Розвиток громадянських компетенцій в рамках 
Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Жук М.В.  Усі категорії 

20 ІІ півріччя 
2019 

Соціально-громадянський модуль. Нова 
українська школа: соціально-громадянський 
вимір 

дидактичне 
забезпечення 

1 Дудко Н.В.  Учителі географії та біології 

21 ІІ півріччя 
2019 

Мовно-комунікативний модуль. Мовно-
комунікативна компетентність 

дидактичне 
забезпечення 

1 Дудко Н.В.  Учителі географії та біології 

22 ІІ півріччя 
2019 

Розвиток соціальних компетенцій в рамках 
Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Дудко Н.В.  Учителі географії та біології 

23 ІІ півріччя 
2019 

Розвиток громадянських компетенцій в рамках 
Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Дудко Н.В.  Учителі географії та біології 

24 ІІ півріччя 
2019 

Освіта ХХІ століття: виклики, пошуки 
відповідей 

дидактичне 
забезпечення 

1 Дудко Н.В.  Учителі географії та біології 

25 ІІ півріччя 
2019 

Модернізаційні процеси в освіті та їх вплив на 
вчителя та на його науково-методичну роботу 

дидактичне 
забезпечення 

1 Дудко Н.В.  Усі категорії 

26 ІІ півріччя 
2019 

Національно-патріотичне виховання 
особистості як фактор духовності ХХІ ст. 

дидактичне 
забезпечення 

1 Стукалова Т.Г  вихователі, 
завідуючі,методисти ЗДО 

27 ІІ півріччя 
2019 

Критичне мислення як основна вимога 
соціалізації особистості в ХХІ ст. 

дидактичне 
забезпечення 

1 Стукалова Т.Г  вихователі, 
завідуючі,методисти ЗДО 

28 ІІ півріччя 
2019 

Соціально-громадянський модуль. Нова 
українська школа: соціально-громадянський 
вимір( дистанційна форма) 

дидактичне 
забезпечення 

1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

29 ІІ півріччя 
2019 

Мовно-комунікативний модуль. Мовно-
комунікативна компетентність (дистанційна 
форма) 

дидактичне 
забезпечення 

1 Крамаренко Л.Д.  Усі категорії 

30 ІІ півріччя 
2019 

Теорія та методика викладання історії дидактичне 
забезпечення 

1 Драновська С.В.  Учителі історії 
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31 ІІ півріччя 

2019 
Теорія і методика викладання російської мови 
та зарубіжної літератури 

дидактичне 
забезпечення 

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

  Усього:  31    
Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

І півріччя 2019 року 
1 І півріччя 

2019 
Формування індивідуальних пізнавальних 
стратегій на уроках хімії 

навчальний 
посібник 

1 Гиря О.О.  Вчителі хімії 

2 І півріччя 
2019 

«Технології профілактики булінгу серед учнів в 
умовах НУШ» 

навчально-
методичний 
посібник  

1 Єфремова Г.Л.  Слухачі курсів підвищення 
кваліфікації КЗ СОІППО 

3 І півріччя 
2019 

Навчально-методичний посібник для курсів за 
вибором 

навчально-
методичний 
посібник  

1 Пінчук Д.М.  Вчителі різних спеціальностей 

4 І півріччя 
2019 

Основи комунікативної культури керівника навчально-
методичний 
посібник  

1 Литвиненко Я.О.  Спеціальність 011 Освітні, 
педагогічні науки 

5 І півріччя 
2019 

Анотований каталог щодо експериментальної 
роботи та інноваційної діяльності 

анотований 
каталог 

1 Грицай С.М.  Вчителі різних спеціальностей 

6 І півріччя 
2019 

Словник довідник вчителя початкових класів словник 1 Кожем’якіна І.В.  Вчителі початкових класів 

7 І півріччя 
2019 

Педагогічна деонтологія навально-
методичний 
комплекс 

1 Прядко Л.О  Спеціальність 011 Освітні, 
педагогічні науки 

8 І півріччя 
2019 

Правові основи освітньої діяльності навально-
методичний 
комплекс 

1 Цебро Я.І.  Спеціальність 011 Освітні, 
педагогічні науки 

9 І півріччя 
2019 

Педагогічне проектування та моделювання у 
ЗВО 

робоча 
програма 

1 Зосименко О.В.  Спеціальність 011 Освітні, 
педагогічні науки 

10 І півріччя 
2019 

Креативність як основа розвитку інноваційної 
особистості в умовах Нової української школи,  
Сучасні педагогічні технології в умовах Нової 
української школи 

робоча 
програма 

1 Литвиненко Я.О. Сидоренко Н.В. Вчителі різних спеціальностей 

11 І півріччя 
2019 

Історія управління освітою методичні 
рекомендації 

1 Кудінов Д.В.  Спеціальності 073 
Менеджмент 

12 І півріччя 
2019 

Методичні рекомендації для вчителів біології методичні 
рекомендації 

1 Гиря О.О.  Вчителі біології 

13 І півріччя 
2019 

Педагогічна інноватика  (індивідуальна форма 
навчання) 

методичні 
матеріали 

1 Кожем’якіна І.В.  Викладачі ПТНЗ 

14 І півріччя 
2019 

Педагогічне проектування та моделювання у 
ЗВО 

методичні 
матеріали 

1 Зосименко О.В.  Спеціальність 011 Освітні, 
педагогічні науки 
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15 І півріччя 

2019 
Правові основи освітньої діяльності методичні 

матеріали 
1 Цебро Я.І.  Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 
16 І півріччя 

2019 
Правові основи освітньої діяльності методичні 

матеріали 
1 Цебро Я.І.  Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 
17 І півріччя 

2019 
Документообіг та документознавство в 
навчальному закладі 

методичні 
матеріали 

1 Івашина Л.П.  Спеціальності :073 
Менеджмент; 011 Освітні, 
педагогічні науки 

18 І півріччя 
2019 

Менеджмент інновацій методичні 
матеріали 

1 Івашина Л.П.  Керівні кадри 

19 І півріччя 
2019 

Інтерактивні технології навчання в сучасному 
навчальному процесі  

методичні 
матеріали 

1 Кожем’якіна І.В.  Вчителі трудового.навчання 

20 І півріччя 
2019 

Реалізація інклюзивного навчання в закладах 
освіти 

текст лекції 1 Кожем’якіна І.В.  Вихователі ЗДО 

21 І півріччя 
2019 

Педагогічне проектування та моделювання у 
ЗВО 

текст лекції 1 Зосименко О.В.  Спеціальність 011 Освітні, 
педагогічні науки 

22 І півріччя 
2019 

Теоретичні засади педагогічної інноватики 
 

текст лекції 1 Сударева Г.Ф.  Слухачі курсів ПК за 
спеціальностями 
«Математика», «Іноземні 
мови» 

23 І півріччя 
2019 

Застосування освітніх інновацій у закладах 
загальної середньої освіти 
 

текст лекції 1 Сударева Г.Ф.  Слухачі курсів ПК за 
спеціальностями 
«Математика», «Іноземні 
мови» 

24 І півріччя 
2019 

Реалізація інклюзивного навчання в закладах 
освіти 

текст лекції 1 Клочко О.М.  Вчителі початкових класів 

25 І півріччя 
2019 

Управління фінансово-економічною та 
маркетинговою діяльністю 

ділова гра 1 Цебро Я.І.  Спеціальність 073 
Менеджмент  

26 І півріччя 
2019 

Менеджмент організацій ділова гра 1 Івашина Л.П.  Спеціальність 073 
Менеджмент  

27 І півріччя 
2019 

Демократизація та партнерство навчального 
закладу в умовах НУШ 

дидактичне 
забезпечення 

4 Луценко С.М. Ніколаєнко С.П. Педагогічні колективи – 
учасники Регіонального 
інноваційного проекту 

28 І півріччя 
2019 

Педагогічна інноватика дидактичне 
забезпечення 

1 Кожем’якіна І.В.  Вчителі трудового.навчання 

29 І півріччя 
2019 

Педагогічна інноватика 
 

дидактичне 
забезпечення 

1 Сударева Г.Ф.  Слухачі курсів ПК за 
спеціальностями 
«Математика», «Іноземні 
мови» 

30 І півріччя 
2019 

Методичне забезпечення навчальних занять  
 

дидактичне 
забезпечення 

1 Сударева Г.Ф.  Слухачі курсів ПК за 
спеціальностями «Матема-
тика», «Іноземні мови» 
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31 І півріччя 

2019 
Креативність як основа розвитку інноваційної 
особистості в умовах Нової української школи,  
Технології розвитку критичного мислення 
учнів, 
Сучасні педагогічні технології в умовах Нової 
української школи 

дидактичне 
забезпечення 

3 Литвиненко Я.О.  Вчителі різних спеціальностей 

32 І півріччя 
2019 

Складові професійної майстерності музичного 
керівника; 
Творча  майстерня музичних керівників ДНЗ:  
Сучасні підходи до розвитку творчого 
потенціалу учнів на уроках художньо-
естетичного циклу; 
Впровадження інноваційних художньо-
педагогічних технологій у процесі проведення 
уроків музичного мистецтва, художньої 
культури та інтегрованого курсу Мистецтв 

спецкурси 4 Пінчук Д.М.  Уч. (викл) хореогр. Дисц. та 
кер. відповід гуртків (НЗ 
різного типу), Уч (викл) вокал-
хор, театр. дис. та кер відповід 
гуртків (НЗ різного типу), уч. 
муз мист, худ культ та інтегр 
курсу «Мистецтва», муз. 
керівники ДНЗ 

  Усього:  40    
ІІ півріччя 2019 року 

1 ІІ півріччя 
2019 

Формування пізнавальних стратегій учнів на 
навчальних заняттях з хімії 

навчально-
методичний 
посібник 

1 Гиря О.О.  Учителі хімії 

2 ІІ півріччя 
2019 

Педагогічна інноватика робоча 
програма 

4 Клочко О. М.  Учителі історії та суспільних 
дисциплін; педагоги-
організатори; 
вихователі спецшкіл; 
вихователі ГПД 

3 ІІ півріччя 
2019 

Використання опорно-логічних конспектів на 
уроках біології 

методичні 
рекомендації 

1 Гиря О.О.  Учителі біології 

4 ІІ півріччя 
2019 

Методичні рекомендації до семінарських занять 
з педагогічної інноватики для вчителів 
початкових класів 

методичні 
рекомендації 

1 Сидоренко Н.В.  Вчителі початкових класів 

5 ІІ півріччя 
2019 

Управління освітньою діяльністю текст лекції 1 Гиря О.О.  Магістранти, керівники 
освітніх установ 

6 ІІ півріччя 
2019 

Педагогічна інноватика текст лекції 3 Пінчук Д.М.  Вчителі різних спеціальностей 

7 ІІ півріччя 
2019 

Педагогічна інноватика текст лекції 1 Литвиненко Я.О.  Вчителі різних спеціальностей 

8 ІІ півріччя 
2019 

Пізнавально-рольові ігри на заняттях з 
природничих наук 

дидактичне 
забезпечення 

1 Гиря О.О.  Учителі та викладачі 
природничих дисциплін 

9 ІІ півріччя 
2019 

Педагогічна інноватика дидактичне 
забезпечення 

3 Пінчук Д.М.  Вчителі різних спеціальностей 



118 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10 ІІ півріччя 

2019 
Педагогічна інноватика дидактичне 

забезпечення 
1 Литвиненко Я.О.  Вчителі різних спеціальностей 

11 ІІ півріччя 
2019 

Ділові ігри до курсу за вибором  дидактичне 
забезпечення 

1 Сидоренко Н.В.  Вчителі різних спеціальностей 

12 ІІ півріччя 
2019 

Дидактичне забезпечення до курсу за вибором дидактичне 
забезпечення 

1 Сидоренко Н.В  Вчителі різних спеціальностей 

13 ІІ півріччя 
2019 

Формування професійної компетентності 
менеджерів екскурсійно-туристичного 
спрямування 

спецкурс 1 Івашина Л.П.  Учителі географії, фізичної 
культури 

14 ІІ півріччя 
2019 

Інтерактивні засоби навчання спецкурс 1 Клочко О.М.  Слухачі курсів підвищення 
кваліфікації категорії: 
«вчителі історії», «педагоги-
організатори», 
«вихователі спецшкіл»; 
«вихователі ГПД» 

15 ІІ півріччя 
2019 

Педагогічна інноватика спецкурс 3 Пінчук Д.М.  Вчителі різних спеціальностей 

  Усього:  24    
Кафедра психології 
І півріччя 2019 року 

1 І півріччя 
2019 

Психофізіологія навчальний 
посібник 

1 Сидоренко І.В.  Спеціальність 
053 Психологія 

2 І півріччя 
2019 

Основи сімейного психологічного 
консультування 

навчально-
методичний 
посібник 

1 Чижиченко Н.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

3 І півріччя 
2019 

Готовність вчителя до реалізації освітнього 
процесу у сучасному просторі: інклюзивне 
навчання, гіперактивні учні, ліворукі діти 

робоча  
програма  

1 Сидоренко І.В.   

4 І півріччя 
2019 

Теорія та практика кризового консультування робоча  
програма  

1 Троіцька М.Є.  Спеціальність 
053 Психологія 

5 І півріччя 
2019 

Словник основних психологічних термінів та 
понять 

словник  1 Василега О.Ю.  Учителі початкових класів 

6 І півріччя 
2019 

Психологія управління методичні  
рекомендації  

1 Вознюк А.В.  Спеціальність 
053 Психологія 

7 І півріччя 
2019 

Соціальна психологія методичні  
рекомендації  

1 Зелінська Т.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

8 І півріччя 
2019 

Практикум з групової психокорекції методичні  
рекомендації  

1 Кулик Н.А.  Спеціальність 
053 Психологія 

9 І півріччя 
2019 

Психологія управління методичні  
рекомендації  

1 Вознюк А.В.  Спеціальність 
053 Психологія 
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10 І півріччя 

2019 
Теорія та практика кризового консультування методичні  

рекомендації  
1 Троіцька М.Є.  Спеціальність 

053 Психологія 
11 І півріччя 

2019 
Психофізіологія методичні  

рекомендації  
1 Сидоренко І.В.  Спеціальність 

053 Психологія 
12 І півріччя 

2019 
Психологія управління методичні  

рекомендації  
1 Вознюк А.В.  Спеціальність 

053 Психологія 
13 І півріччя 

2019 
Основи психологічного консультування методичні  

рекомендації  
1 Коробка Л.М.  Спеціальність 

053 Психологія 
14 І півріччя 

2019 
Основи сімейного психологічного 
консультування 

методичні  
рекомендації  

1 Чижиченко Н.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

15 І півріччя 
2019 

Корпоративна освіта як інноваційна форма 
професійного розвитку освітян 

методичні  
рекомендації  

1 Панченко С.М.  Педагоги закладів освіти 

16 І півріччя 
2019 

Історія психології методичні 
матеріали  

1 Василега О.Ю.  Спеціальність 
053 Психологія 

17 І півріччя 
2019 

Основи сімейного психологічного 
консультування 

методичні 
матеріали  

4 Гільова Л.Л.  Спеціальність 
053 Психологія 

18 І півріччя 
2019 

Особистісно-професійна компетентність 
педагога в умовах реформування освіти 

методичні 
матеріали  

1 Вознюк А.В.  Педагоги закладів освіти 

19 І півріччя 
2019 

Психологія методичні 
матеріали  

1 Шаванов С.В.  Педагоги закладів освіти 

20 І півріччя 
2019 

Психологія тексти лекцій 3 Шаванов С.В.  Педагоги закладів освіти 

21 І півріччя 
2019 

Сутність, форми прояву та структура девіантної 
поведінки. 

тексти лекцій 1 Борцова М.В.  Педагоги закладів освіти 

22 І півріччя 
2019 

Сучасні методи організації пізнавальної 
діяльності дошкільників. 

тексти лекцій 1 Борцова М.В.  Педагоги закладів освіти 

23 І півріччя 
2019 

Особливості психологічної компетентності 
дошкільника. 

тексти лекцій 1 Борцова М.В.  Педагоги закладів освіти 

24 І півріччя 
2019 

Психологія тексти лекцій 1 Кулик Н.А.  Педагоги закладів освіти 

25 І півріччя 
2019 

Основи сімейного психологічного 
консультування 

тексти лекцій 1 Чижиченко Н.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

26 І півріччя 
2019 

Основи сімейного психологічного 
консультування 

тексти лекцій 1 Чижиченко Н.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

27 І півріччя 
2019 

Основи сімейного психологічного 
консультування 

тексти лекцій 1 Чижиченко Н.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

28 І півріччя 
2019 

Психологія дидактичне 
забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги закладів освіти 

29 І півріччя 
2019 

Основи та технології розвитку креативності та 
критичного мислення як основних компетен-
тностей випускника Нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги закладів освіти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
30 І півріччя 

2019 
Готовність вчителя до реалізації освітнього 
процесу у сучасному просторі: інклюзивне 
навчання, гіперантивні учні, ліворукі діти 

дидактичне 
забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги закладів освіти 

31 І півріччя 
2019 

Практикум з групової психокорекції дидактичне 
забезпечення 

1 Кулик Н.А.  Спеціальність 
053 Психологія 

32 І півріччя 
2019 

Основи сімейного психологічного 
консультування 

дидактичне 
забезпечення 

1 Чижиченко Н..М.  Спеціальність 
053 Психологія 

33 І півріччя 
2019 

Психологія дидактичне 
забезпечення 

1 Шаванов С.В.  Педагоги закладів освіти 

34 І півріччя 
2019 

Техніки та технології збереження 
психологічного здоров’я у професійній 
діяльності. 

спецкурс 1 Борцова М.В.  Педагоги закладів освіти 

35 І півріччя 
2019 

Емоційно-регулятивна компетентність педагога 
як показник ефективної професійної діяльності. 

спецкурс 1 Борцова М.В.  Педагоги закладів освіти 

  Усього:  40    
ІІ півріччя 2019 року 

1 ІІ півріччя 
2019 

Патопсихологія навчальний 
посібник 

1 Борцова М.В.  Спеціальність 
053 Психологія 

2 ІІ півріччя 
2019 

Психологія управління робоча 
програма 

2 Вознюк А.В.  Директори ЗНЗ, 
заст. директора з НВР 

3 ІІ півріччя 
2019 

Методологія та теорія практичної психології робоча 
програма 

1 Панченко С.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

4 ІІ півріччя 
2019 

Психофізіологія робоча 
програма 

1 Панченко С.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

5 ІІ півріччя 
2019 

Корпоративне навчання працівників закладів 
освіти – тренд післядипломної педагогічної 
освіти 

робоча 
програма 

0,5 Панченко С.М. Коростіль Л.А. Адміністрація та педагогічні 
працівники закладів середньої 
освіти різних спеціальностей 

6 ІІ півріччя 
2019 

Основи та технології розвитку критичного 
мислення учнів нової української школи 

робоча 
програма 

1 Панченко С.М.  Адміністрація та педагогічні 
працівники закладів середньої 
освіти різних спеціальностей 

7 ІІ півріччя 
2019 

Психологія робоча 
програма 

1 Чижиченко Н.М.  Педагоги закладів освіти 

8 ІІ півріччя 
2019 

Психологія робоча 
програма 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги закладів освіти 

9 ІІ півріччя 
2019 

Cертифікація педагогічних працівників як 
інноваційна технологія  оцінювання їх 
професійних компетентностей 

методичні 
рекомендації 

1 Панченко С.М.  Слухачі курсів ПК 

10 ІІ півріччя 
2019 

Психологія методичні 
рекомендації 

1 Троіцька М.Є.  Педагоги закладів освіти 

11 ІІ півріччя 
2019 

Психологія методичні 
рекомендації 

1 Троіцька М.Є.  Педагоги закладів освіти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
12 ІІ півріччя 

2019 
Психокорекція методичні 

рекомендації 
1 Кулик Н.А.  Практичні психологи ЗНЗ 

13 ІІ півріччя 
2019 

Методологія та теорія практичної психології тексти лекцій 8 Панченко С.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

14 ІІ півріччя 
2019 

Психофізіологія тексти лекцій 8 Панченко С.М.  Спеціальність 
053 Психологія 

15 ІІ півріччя 
2019 

Тайм-менеджмент та ефективне цілепокладання тексти лекцій 1 Чеканська Л.М.  Педагоги закладів освіти 

16 ІІ півріччя 
2019 

Психологія тексти лекцій 1 Чижиченко Н.М.  Педагоги закладів освіти 

17 ІІ півріччя 
2019 

Збереження психічного здоров’я у педагогів 
закладів освіти 

тексти лекцій 2 Борцова М.В.  Педагоги закладів освіти 

18 ІІ півріччя 
2019 

Розвиток емоційного інтелекту як показник 
професійної компетентності педагога 

тексти лекцій 1 Кулик Н.А.  Практичні психологи ЗНЗ 

19 ІІ півріччя 
2019 

Зміст та структура емоційної компетентності 
особистості 

тексти лекцій 2 Гільова Л.Л.  Педагоги закладів освіти 

20 ІІ півріччя 
2019 

Психологічні особливості дітей с особливими 
освітніми потребами 

тексти лекцій 1 Василега О.Ю.  Педагоги закладів освіти 

21 ІІ півріччя 
2019 

Психологія тренінг 1 Сидоренко І.В.   

22 ІІ півріччя 
2019 

Психологія дидактичне 
забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги закладів освіти 

23 ІІ півріччя 
2019 

Основи та технології розвитку критичного 
мислення учнів нової української школи 

дидактичне 
забезпечення 

1 Панченко С.М.  Адміністрація та педагогічні 
працівники закладів середньої 
освіти різних спеціальностей 

24 ІІ півріччя 
2019 

Основи та технології розвитку креативності та  
критичного мислення учнів 

дидактичне 
забезпечення 

0,5 Панченко С.М. Сидоренко І.В. 
 

Адміністрація та педагогічні 
працівники закладів середньої 
освіти різних спеціальностей 

25 ІІ півріччя 
2019 

Тайм-менеджмент та ефективне цілепокладання спецкурс 1 Чеканська Л.М.  Педагоги закладів освіти 

  Усього:  41    
 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 
І півріччя 2019 року 

1 І півріччя 
2019 

Медіа грамотність педагога навчально - 
методичний 
посібник 

1 Антонченко М.О.  Учителі різних спеціальностей 

2 І півріччя 
2019 

Електронні он-лайн ресурси у освітньому 
процесі 

електронний 
навчальний 
посібник 
 

1 Герасименко Н.В.  Учителі різних спеціальностей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3 І півріччя 

2019 
Наскрізна медіа освіта  електронний 

навчальний 
посібник 

1 Петрова Л.Г.  Учителі різних спеціальностей 

4 І півріччя 
2019 

Хмарні сервіси Office 365, як засоби 
формування новітнього навчального 
середовища 

методичні 
рекомендації 

1 Павленко І.М. 
 

Шевченко Т.О. Учителі різних спеціальностей 

5 І півріччя 
2019 

Цифрові інтерактивні інструменти в роботі 
вчителі під час проведення тренінгу. 

методичні 
рекомендації 

1 Подліняєва О.О.  Учителі різних спеціальностей 

6 І півріччя 
2019 

Сучасні медіа в освіті методичні 
рекомендації 

1 Антонченко М.О.  Учителі різних спеціальностей 

7 І півріччя 
2019 

Створення електронного освітнього ресурсу методичні 
рекомендації 

1 Петрова Л.Г.  Учителі різних спеціальностей 

8 І півріччя 
2019 

Візуалізація навчальних занять методичні 
рекомендації 

1 Герасименко Н.В.  Учителі різних спеціальностей 

9 І півріччя 
2019 

Інформаційно-цифрові технології в професійній 
освіті педагога. 

методичні 
рекомендації 

1 Павленко І.М. 
 

Шевченко Т.О. Учителі різних спеціальностей 

10 І півріччя 
2019 

Internet- медіа дидактичне 
забезпечення 

1 Антонченко М.О.  Учителі різних спеціальностей 

11 І півріччя 
2019 

Інтерактивні комплекси дидактичне 
забезпечення 

1 Ніколаєнко М.С.  Учителі різних спеціальностей 

12 І півріччя 
2019 

Цифрові інтерактивні інструменти в роботі 
вчителі під час проведення тренінгу. 

дидактичне 
забезпечення 

1 Подліняєва О.О.  Учителі різних спеціальностей 

  Усього:  12    
ІІ півріччя 2019 року 

1 ІІ півріччя 
2019 

Використання оn-line ресурсів для освітнього 
простору 

навчальний 
посібник 

1 Ніколаєнко М.С.  Учителі різних спеціальностей 

2 ІІ півріччя 
2019 

Створення дидактичних матеріалів засобами 
інтернет ресурсів 

електронний 
посібник 

1 Герасименко Н.В.  Учителі різних спеціальностей 
 

3 ІІ півріччя 
2019 

Медіа-освітня діяльність у закладі освіти інф. збірник 1 Петрова Л.Г.  Учителі різних спеціальностей 
 

4 ІІ півріччя 
2019 

Нові додатки Google для освітнього процесу робоча 
програма 

1 Герасименко Н.В.  Учителі різних спеціальностей 

5 ІІ півріччя 
2019 

Інформаційно-цифрова компетентність 
педагога: реалізація освітнього процесу 

робоча 
програма 

1 Герасименко Н.В.  Учителі різних спеціальностей 

6 ІІ півріччя 
2019 

Особливості роботи з різними інтерактивними 
дошками 

методичні 
рекомендації 

1 Ніколаєнко М.С.  Учителі різних спеціальностей 

7 ІІ півріччя 
2019 

Інформаційно-цифрова компетентність 
педагога: реалізація освітнього процесу 

методичні 
рекомендації 

1 Подліняєва О.О.  Учителі різних спеціальностей 

8 ІІ півріччя 
2019 

Використання інформаційно цифрових 
технологій в роботі керівника навчального 
закладу 

методичні 
рекомендації 

1 Шевченко Т.О. 
 

Павленко І.М Учителі різних спеціальностей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 ІІ півріччя 

2019 
Інформаційно-цифрові технології методичні 

матеріали 
1 Шевченко Т.О. 

 
 Учителі різних спеціальностей 

 
10 ІІ півріччя 

2019 
Інформаційно-цифрові технології методичні 

матеріали  
1 Шевченко Т.О. 

 
 Учителі різних спеціальностей 

 
11 ІІ півріччя 

2019 
Використання інтерактивної дошки при 
викладанні трудового навчання 

майстер-клас 1 Ніколаєнко М.С  Учителі трудового навчання 

12 ІІ півріччя 
2019 

Використання інтерактивної дошки при роботі 
вихователя ДНЗ 

майстер-клас 1 Ніколаєнко М.С  Вихователі ДНЗ 

13 ІІ півріччя 
2019 

Майстер-клас від медіаграмотності – до 
медіаосвіти 

майстер-клас 1 Шевченко Т.О. 
 

 Учителі різних спеціальностей 
 

14 ІІ півріччя 
2019 

Сучасний стан організаційно-педагогічних умов 
підвищення кваліфікації 

дидактичне 
забезпечення 

1 Захарова І.О.  Учителі різних спеціальностей 
 

15 ІІ півріччя 
2019 

Безпека та етика поведінки в інтернеті дидактичне 
забезпечення 

1 Павленко І.М.  Учителі різних спеціальностей 
 

16 ІІ півріччя 
2019 

Створення фліпчартів для інтерактивної дошки дидактичне 
забезпечення 

1 Подліняєва О.О.  Учителі різних спеціальностей 

17 ІІ півріччя 
2019 

Безпека в Internet дидактичне 
забезпечення 

1 Шевченко Т.О. 
 

 Учителі різних спеціальностей 
 

18 ІІ півріччя 
2019 

Оn-line ресурси для організації освітнього 
процесу 

дидактичне 
забезпечення 

1 Ніколаєнко М.С.  Учителі різних спеціальностей 
 

19 ІІ півріччя 
2019 

Медіаграмотність педагогів дидактичне 
забезпечення 

1 Антонченко М.О.  Учителі різних спеціальностей 

20 ІІ півріччя 
2019 

Можливості Google-класу в організації 
змішаного навчання 

дидактичне 
забезпечення 

1 Подліняєва О.О.  Учителі різних спеціальностей 

21 ІІ півріччя 
2019 

Електронне навчання дидактичне 
забезпечення 

1 Захаров М.М.  Учителі різних спеціальностей 

  Усього:  21    
  Разом:  313    
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Розробка нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 
Таблиця 4.6.2 

 
Розробка нормативно-правового 

забезпечення Розробка навчально – методичного забезпечення 
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І півріччя 2019 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         27,5  27,5    1      2  5  4    1  10  4  13  1  41  
2 СГО         9  9    1        2        4    15  1  23  
3 ПСОМ         7  7    4    2    4  2    7  5  2  10  4  40  
4 П         1  1  1  1    1    2  10    7  10    6  2  40  
5 ОІТ         3,5  3,5    1  2        6          3    12  
Усього         48  48  1  8  2  3  2  13  22    15  29  6  47  8  156  

ІІ півріччя 2019 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         15  15    2        5  5    1  11  2  14    40  
2 СГО         4  4            1        7    23    31  
3 ПСО

М 
        5  5  

  1        4  2      5  1  6  5  24  

4 П         3  3    1        7,5  4      24  1  2,5  1  41  
5 ОІТ         3  3    1  1    1  2  3    2    3  8    21  
Усього         30  30    5  1    1  19.5  14    3  47  7  53,5  6  157  
Разом         78  78  1  13  3  3  3  32,5  36    18  76  13  100,5  14  313  
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4. 7. Навчально-методичні заходи з науково-педагогічними працівниками, навчально-допоміжним персоналом 
 

Таблиця 4.7.1 
 

№ 
з/
п 

Термін Зміст роботи, 
(форма проведення заходу) 

Контингент, на 
потребу якого 

переважно 
спрямована робота 

Очікуваний 
продукт 

 

Орієнтовна 
кількість 
учасників 

Місце 
проведення 

Відповідальні 
особи, 

організатори  

Співоргані-
затори 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Навчальний відділ 

1 Лютий –
березень 
2019 

Організація освітнього процесу  в 
початковій школі в контексті НУШ 
Тренінг 

Науково-педагогічні 
працівники 

Сертифікат 70 КЗ 
СОІППО 

Панченко С.М. Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

2 Лютий 
2019 

Нові підходи до організації та 
планування підвищення 
кваліфікації керівних та 
педагогічних кадрів області у 2020 
році 

Завідувачі Р(М)МК 
освіти, методисти, 
відповідальні за ПК 

Семінар-
нарада  

50 КЗ 
СОІППО 

Захарова І.О. 
 

Удовенко Л.І. 

3 Червень 
2019 

Програмні засоби для створення та 
монтажу відеолекцій в системі 
дистанційного навчання 

Науково-педагогічні 
працівники 

Навчально-
методичний 
семінар 

50 КЗ 
СОІППО 

Яловець І.Г. 
 

Кузніцова К.Є. 

4 Протягом 
року 

Цикл консультацій з молодими 
викладачами 

Науково-педагогічні 
працівники 

Рекомендації 5 КЗ 
СОІППО 

Панченко С.М. Головач Е.В. 

5 Протягом 
року 

Система роботи з навчально-
допоміжним персоналом кафедр 

Лаборанти кафедр Графік 5 КЗ 
СОІППО 

Панченко С.М. Головач Е.В 
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РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

5.1. Зміст науково-методичного супроводу педагогів області та форми організації науково-методичної роботи 
Таблиця 5.1.1 

 

№ 
з/п 

Термін 
проведення 

Форма проведення заходу 
(семінар, нарада, 

практикум, тренінг, 
порадник, творча група, 

школа 
молодого вчителя 

(управлінця), школа 
педагогічної майстерності) 

Вивчення, 
узагальнення, 

упровадження та 
популяризація 

передового 
педагогічного 

досвіду 

Контингент задіяних 

О
чі

ку
ва

ни
й 

ре
зу

ль
та

т 
ро

бо
ти

 а
бо

 ф
ор

м
а 

пі
дб

ит
тя

 
пі

дс
ум

кі
в 

О
рі

єн
то

вн
а 

кі
ль

кі
ст

ь 
уч

ас
ни

кі
в 

Місце 
проведення 

Відповідальні 
особи, 

організатори, 
співорганізатори 

П
ро

по
зи

ці
ї з

 ім
ід

ж
ев

о-
 

ін
ф

ор
м

ац
ій

но
го

 с
уп

ро
во

ду
 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
СІЧЕНЬ 

1. 10.01.2019 Методичний порадник 
Організаційно-методичні 
аспекти підготовки учнів 
закладів загальної середньої 
освіти до олімпіад та ЗНО  
з математики 

 Учителі математики 
закладів загальної 
середньої освіти   
м. Охтирка 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 10 Відділ освіти 

Охтирської 
міської ради 

Свєтлова Т.В. 
Міняйлова Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

2. 10.01.2019 Методичний порадник 
Особливості підготовки 
учнів до ЗНО з фізики  
в 2019 році 

 Учителі фізики 
закладів освіти 
Краснопільської 
об’єднаної 
територіальної 
громади М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 5 Методичний 
кабінет відділу 
освіти 
Краснопільської 
селищної ради 

Карпуша В.М. 
Бесараб В.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. 16.01.2019 Обласна  

навчально-методична 
сесія 
Особливості організації  
науково-методичної роботи 
з учителями-словесниками 
в об’єднаній територіальній 
громаді 

 Методисти 
методичних кабінетів, 
керівники методичних 
об’єднань учителів 
української мови та 
літератури об’єднаних 
територіальних 
громад 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

50 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
Шерстюк Л.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

4. 17.01.2019 Регіональний 
семінар-практикум 
Основи стрільби зі 
стрілецької зброї 

 Учителі предмета 
«Захист Вітчизни» 
закладів загальної 
середньої освіти 
Білопільського, 
Буринського, 
Глухівського,  
Конотопського,  
Кролевецького, 
Путивльського, 
С.-Будського, 
Шосткинського, 
Ямпільського районів; 
міст Глухів, Конотоп, 
Шостка; 
Березівської, 
Бочечківської, 
Дружбівської, 
Дубов’язівської, 
Зноб-Новгородської, 
Кролевецької, 
Миколаївської 
(Білопільського 
району), 
Новослобідської, 
Шалигінської 
об’єднаних 
територіальних 
громад 

М
ет

од
ич

ні
  р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

21 Сумський 
державний 
університет 

Сукачова Н.М. 
Ляпа М.М. 
 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. 24.01.2019 Обласний  

семінар-практикум 
Використання декоративно-
ужиткового мистецтва у 
викладанні трудового 
навчання 

 Учителі трудового 
навчання закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 Комунальний 
заклад Сумської 
обласної ради – 
обласний центр 
позашкільної 
освіти та роботи 
з талановитою 
молоддю 

Коренева І.В.  
Сьома В.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

6. 25.01.2019 Методичний порадник  
Організаційно-методичні 
аспекти підготовки учнів 
закладів загальної середньої 
освіти до ЗНО з історії 
України 

 Учителі історії 
Нижньосироватської, 
Миколаївської, 
Степанівської, 
Верхньосироватської, 
Хотінської, 
Бездрицької 
об’єднаних 
територіальних громад 
Сумського району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 Управління 
освіти, культури, 
молоді та спорту 
Степанівської 
селищної ради  
 

Третьякова О.В. 
Кощій А.С. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

7. 29.01.2019 Методичний порадник 
Підготовка учнів 
до ДПА, ЗНО з історії 
України: практичний аспект 

 Учителі історії 
Чернеччинської, 
Грунської об’єднаних 
територіальних 
громад 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 8 Відділ освіти 

Чернеччинської  
сільської ради 
 

Третьякова О.В. 
Часовських О.В. 
Гришко О.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

8. 30.01.2019 Обласний дидактико-
педагогічний колоквіум 
Забезпечення процесу 
наступності дошкільного 
закладу – початкової школи 
в умовах реформування 
освіти 

 Педагогічні 
працівники відділів 
освіти, які опікуються 
дошкільною та 
початковою освітою; 
учителі початкових 
класів, вихователі 
закладів дошкільної 
освіти Бездрицької, 
Миколаївської, 
Нижньосироватської, 
Хотінської, 
Степанівської, 
Верхньосироватської 
об’єднаних 
територіальних громад 
Сумського району 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

30 Освітні заклади  
Миколаївської 
об’єднаної 
територіальної 
громади 
Сумського 
району 

Міщенко Л.Б. 
Геращенко М.П. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. 31.01.2019 Методичний порадник 

Організаційно-методичні 
аспекти підготовки учнів 
закладів загальної середньої 
освіти до ЗНО з математики 

 Учителі математики  
Чернеччинської, 
Грунської об’єднаних 
територіальних 
громад  

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

8 Відділ освіти 
Чернеччинської 
об’єднаної 
територіальної 
громади 
 

Свєтлова Т.В. 
Часовських О.В. 
Гришко О.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

10. Січень 
2019 

Авторська творча 
майстерня  
Гайдамаки О.В. 
Навчально-методичні 
основи реалізації змісту 
загальної мистецької 
освітиу контексті вимог 
НУШ 

 Учителі освітньої 
галузі «Мистецтво» 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

70 КЗ СОІППО Сердюк О.П. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

ЛЮТИЙ 
11. 07.02.2019 Регіональний семінар 

Тайм-менеджмент 
сучасного освітнього 
процесу в контенті хмарних 
сервісів Google 

 Заступники 
директорівз навчально-
виховної (виховної) 
роботи закладів 
загальної середньої 
освіти Буринського, 
Глухівського, 
Конотопського, 
Кролевецького, 
Путивльського, 
С.-Будського, 
Шосткинського, 
Ямпільського районів; 
міст Глухів, Конотоп, 
Шостка; Березівської, 
Бочечківської, 
Буринської, 
Дружбівської, 
Дубов’язівської,  
Зноб-Новгородської, 
Кролевецької, 
Новослобідської, 
Шалигінської 
об’єднаних 
територіальних громад 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

25 Методичний 
кабінет 
управління 
освіти 
Шосткинської 
міської ради  
 

Іващенко І.І. 
Ларюк Е.Ф. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. 07.02.2019 Обласна творча група 

(третій рік роботи). 
Засідання V. 
Особливості використання 
методів і прийомів 
мнемотехніки в освітньому 
процесі закладу дошкільної 
освіти 

 Вихователі-методисти 
закладів дошкільної  
освіти – члени обласної 
творчої групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

12 КЗ СОІППО  
 

Міщенко Л.Б. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

13. 12.02.2019 Авторська творча 
майстерня 
Захарійченко Ю.О. 
Упровадження 
компетентнісного підходу в 
процесі підготовки учнів до 
ЗНО з математики 
в 2019 році 

 Учителі математики, 
керівники методичних 
об’єднань учителів 
математики закладів 
загальної середньої 
освіти М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

25 КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 
Захарійченко Ю.О. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

14. 13.02.2019 Авторська творча 
майстерня  
Задорожного К.М. 
Біологічна освіта в сучасній 
українській школі 

 Учителі біології 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

60 КЗ СОІППО Голубенко Т.С. 

Ін
фо

рм
ат

ор
 

15. 14.02.2019 Методичний порадник  
Атестація педагогічних 
працівників закладу 
загальної середньої освіти 

 Директори, заступники 
директорів з навчально-
виховної роботи 
закладів загальної 
середньої освіти м. 
Охтирка 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

12 Відділ освіти 
Охтирської 
міської ради 

Перлик В.В. 
Міняйлова Н.М. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

16. 19.02.2019 Методичний порадник 
Особливості підготовки 
учнів до ЗНО з фізики  
в 2019 році 

 Учителі фізики 
закладів загальної 
середньої освіти м. 
Лебедин 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

5 Методичний 
кабінет відділу 
освіти 
виконкому 
Лебединської 
міської ради 

Карпуша В.М. 
Ковтуненко Л.В. 
Ружицька Т.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17. 19.02.2019 Методичний порадник  

ЗНО з хімії як складова 
національної системи 
моніторингу якості 
вивчення предмета в 
закладах загальної 
середньої освіти: аналіз та 
перспективи 

 Учителі хімії закладів 
загальної середньої 
освіти м. Охтирка 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 Методичний 
кабінет відділу 
освіти 
Охтирської 
міської ради 

Метейко А.В. 
Міняйлова Н.М. 

Ін
фо

рм
ат

ор
 

18. 20.02.2019 Методичний порадник 
Особливості підготовки 
учнів до участі у 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах з географії 

 Учителі географії 
закладів загальної 
середньої освіти 
Путивльського району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

6 Відділ освіти 
Путивльської 
райдержадміністр
ації 

Попов В.Д. 
Качур В.О. 

Ін
фо

рм
ат

ор
 

19. 21.02.2019 Методичний порадник  
Особливості підготовки 
учнів закладів загальної 
середньої освіти до ДПА, 
ЗНО з історії України: 
практичний аспект 

 Учителі історії  
закладів загальної 
середньої освіти 
м. Охтирка  

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

6 Відділ освіти 
Охтирської 
міської ради 

Третьякова О.В. 
Міняйлова Н.М. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

20. 21.02.2019 Авторська творча 
майстерня  
Аксьонової О.П. 
Особливості упровадження 
авторської технології з 
фізичного виховання 
«Школа розумного руху» 

 Спеціалісти 
управлінь (відділів) 
освіти, методисти 
районних (міських, 
ОТГ) методичних 
кабінетів, 
керівники методичних 
об’єднань, обласних 
творчих груп з 
дошкільної освіти; 
інструктори з 
фізичного виховання, 
вихователі закладів 
дошкільної освіти 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

80 Заклади 
дошкільної 
освіти м. 
Конотоп 
 

Міщенко Л.Б.  
Зеленська Л.М. 
Гуминська О.П. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21. 21.02.2019 Обласна творча група 

(четвертий рік роботи). 
Засідання VII. 
Дидактико-методичне 
забезпечення викладання 
предмета «Захист Вітчизни. 
Основи медичних знань» 

 Учителі предмета 
«Захист Вітчизни. 
Основи медичних 
знань» – члени 
обласної творчої групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

6 КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

Ін
фо

рм
ат

ор
 

22. 22.02.2019  Методичний 
порадник 
Передовий 
педагогічний досвід 
у контексті 
інновацій в освіті 

Методисти 
методичного кабінету, 
адміністрація закладів 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

15 Методичний 
кабінет відділу 
освіти  
виконавчого 
комітету 
Роменської 
міської рад 
 

Курган О.В. 
Мальцева Г.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

23. 22.02.2019 Методичний порадник 
Особливості підготовки 
учнів до ЗНО з фізики  
в 2019 році 
 
 

 Учителі фізики  
закладів загальної 
середньої освіти 
Тростянецької 
об’єднаної 
територіальної 
громади 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 10 Відділ освіти 

Тростянецької 
об’єднаної 
територіальної 
громади 
 

Карпуша В.М. 
Новак Н.Л. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

24. 26.02.2019 Методичний порадник  
ЗНО з хімії як складова 
національної системи 
моніторингу якості 
вивчення предмета в 
закладах загальної 
середньої освіти: аналіз та 
перспективи 

 Учителі хімії закладів 
загальної середньої 
освіти 
Недригайлівської 
селищної ради  

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

5 Методичний 
кабінет відділу 
освіти, сім’ї, 
молоді та 
спорту  
Недригайлівськ
ої селищної 
ради 

Метейко А.В.  
Філоненко В.П. 

Ін
фо

рм
ат

ор
 

25. 27.02.2019 Методичний порадник  
Особливості підготовка 
учнів 11 класів до ЗНО, 
ДПА з української мови та 
літератури 

 Учителі української 
мови та літератури 
закладів загальної 
середньої освіти 
Тростянецької 
об’єднаної 
територіальної 
громади М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

7 Відділ освіти 
Тростянецької 
об’єднаної 
територіальної 
громади 
 

Шерстюк Л.М. 
Новак Н.Л. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26. 27.02.2019 Обласний  

семінар-практикум 
Практичне використання 
можливостей інтерактивної 
дошки для створення творчих 
учнівських проектів на 
уроках трудового навчання 

 Учителі трудового 
навчання (технічні та 
обслуговуючі види 
праці) закладів 
загальної середньої 
освіти М

ет
оа

ди
чн

і 
ре

ко
ме

нд
ці

ї 

25 КЗ СОІППО Коренева І.В. 
Герасименко Н.В. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

27. 27.02.2019 Методичний порадник 
Раціональний підхід до 
організації внутрішкільного 
контролю як провідного 
фактору сприяння 
підвищенню якісних 
показників результатів 
складання ЗНО 
випускником опорного 
закладу загальної середньої 
освіти  

 Директори, 
заступники 
директорів з 
навчально-виховної 
роботи закладів 
загальної середньої 
освіти Кириківської 
об’єднаної 
територіальної 
громади 
Великописарівського 
району М

ет
од

ич
ні

 р
ек

ом
ен

да
ці

ї 15 Відділ освіти, 
молоді та 
спорту 
Кириківської 
селищної ради 

Іващенко І.І. 
Перлик В.В. 
Сіденко І.Г. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

28. 27.02.2019 Методичний порадник 
Організаційно-методичні 
аспекти підготовки учнів 
закладів загальної середньої 
освіти до олімпіади з 
екології та ЗНО з біології 

 Учителі біології та 
екології закладів 
загальної середньої 
освіти м. Охтирка 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

20 Заклади 
загальної 
середньої освіти  
м. Охтирка 

Голубенко Т.С. 
Міняйлова Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

29. 28.02.2019 Методичний порадник 
Організаційно-методичні 
аспекти  підготовки учнів 
закладів загальної середньої 
освіти  
до ЗНО з фізики 

 Учителі фізики 
закладів загальної 
середньої освіти 
Миколаївської 
об’єднаної 
територіальної 
громади 
Білопільського району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

2 Методичний 
кабінет відділу 
освіти  
Миколаївської 
об’єднаної 
територіальної 
громади 
Білопільського 
району 

Карпуша В.М. 
Бутенко А.О. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30. 28.02.2019 Авторська творча 

майстерня  
Рагозіної В.В. 
Інноваційні технології 
викладання «Мистецтва» у 
контексті вимог нової 
української школи 

 Учителі освітньої 
галузі «Мистецтво» 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

60 КЗ СОІППО Сердюк О. П. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

31. Лютий 
2019 

Обласна  
мистецька студія  
Кириченко Л.М. 
Я рідний край та мову 
солов’їну у вишивку свою 
вплела  

 Учителі української 
мови та літератури, 
керівники команд-
учасниць 
Міжнародного 
конкурсу  
імені Тараса 
Шевченка 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

20 Сумська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 9 м. 
Суми 

Шерстюк Л.М. 
Петрюченко Г.С. 
Кириченко Л.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

БЕРЕЗЕНЬ 
32. 01.03.2019 Методичний порадник 

Організаційно-методичні 
аспекти підготовки учнів 
закладів загальної середньої 
освіти  
до олімпіад та ЗНО  
з англійської мови 

 Учителі англійської    
мови закладів 
загальної середньої 
освіти 
м. Охтирка 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 Охтирської 
міської ради 

Клюніна Н.В. 
Міняйлова Н.М.  

П
ре

с-
 р

ел
із

 

33. 05.03.2019 Обласна творча група 
(четвертий рік роботи). 
Засідання VIІ. 
Дидактико-методичне 
забезпечення викладання 
предмета «Захист 
Вітчизни» 

 Учителі предмета 
«Захист Вітчизни» – 
члени обласної 
творчої групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

34. 05.03.2019 Методичний порадник 
Особливості підготовки 
учнів 11 класів до ЗНО, 
ДПА з української мови та 
літератури 

 Учителі української 
мови та літератури 
закладів загальної 
середньої освіти 
м. Охтирка 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 Відділ освіти 
Охтирської 
міської ради 
 

Шерстюк Л.М. 
Міняйлова Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
35. 12.03.2019 Авторська творча 

майстерня  
Попеля П.П. 
Актуальні питання 
викладання хімії  
в 11 класі за оновленою 
програмою щодо 
підвищення рівня 
сформованості предметної 
компетентності 

 Учителі хімії закладів 
загальної середньої 
освіти  

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

52 КЗ СОІППО Метейко А.В. 
Коростіль Л.А. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

36. 12.03.2019 Методичний порадник 
Підготовка учнів до ЗНО: 
технологія складання 
практичних завдань  
з географії 

 Учителі географії  
закладів загальної 
середньої освіти  
м. Лебедин 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

11 Методичний 
кабінет відділу 
освіти 
виконкому 
Лебединської 
міської ради 

Попов В.Д. 
Ковтуненко Л.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

37. 12.03.2019 Методичний порадник 
Підготовка учнів до 
складання ЗНО з німецької 
мови 

 Учителі німецької мови 
закладів загальної 
середньої освіти 
Лебединського району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

5 Голубівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 
Лебединської 
районної ради 

Єременко І.В. 
Сагайдачна Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 



136 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
38. 12.03.2019 Регіональний семінар-

практикум  
Програма «Впевнений 
старт» – поступовий перехід 
до Нової української школи 

 Педагогічні працівники 
закладів дошкільної 
освіти 
Краснопільського, 
Охтирського, 
Великописарівського, 
Тростянецького, 
Сумського районів; 
міста Охтирка; 
Бездрицької, 
Боромлянської, 
Верхньосироватської, 
Грунської,  
Кириківської, 
Комишанської, 
Краснопільської, 
Миколаївської 
 (Сумського району), 
Миропільської, 
Нижньосироватської, 
Степанівської, 
Тростянецької, 
Хотінської, 
Чернеччинської,  
Чупахівської 
об’єднаних 
територіальних громад 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

25 Заклади 
дошкільної 
освіти  
Краснопільської 
об’єднаної 
територіальної 
громади 

Міщенко Л.Б. 
Ковтун Є.Ф. 
Кузіна Н.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

39. 13.03.2019 Обласний  
фокус-семінар 
Організація безпечного 
освітнього середовища в 
закладі загальної середньої 
освіти 

 Заступники 
директорів з виховної 
роботи, педагоги-
організатори закладів 
загальної середньої 
освіти 
 М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

35 Сумська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 22 
імені Ігоря 
Гольченка м. 
Суми 

Іващенко І.І. 
Марухина І.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

40. 13.03.2019 Skaip-акцент 
Специфіка проведення 
уроків інтегрованого курсу 
«Мистецтво» 

 Учителі освітньої 
галузі «Мистецтво»  

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

16 КЗ СОІППО Сердюк О.П. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
41. 14.03.2019 Методичний колоквіум 

(другий рік навчання) 
Імплементація модулів 
навчання англійської, 
німецької мов учнів 
пілотних шкіл  

 Учителі англійської, 
німецької мови 
закладів загальної 
середньої освіти, які 
викладають у 
пілотних школах  М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

10 Шосткинська 
спеціалізована 
школа І ступеня 
Шосткинської 
міської ради 

Єременко І.В. 
Клюніна Н.В. 
Ларюк Є.Ф. 
Балицька В.А.  
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

42. 19.03.2019 Обласний дидактико-
педагогічний колоквіум 
Забезпечення процесу 
наступності дошкільного 
закладу – початкової школи 
в умовах реформування 
освіти 

 Педагогічні працівники 
закладів дошкільної 
освіти, учителі 
початкових класів 
закладів загальної 
середньої освіти 
Великописарівського 
району, 
Кириковської 
об’єднаної 
територіальної громади 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

25 Заклади освіти 
Великописарівсь
кого району  

Міщенко Л.Б. 
Плотнікова С.П. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

43. 26.03.2019 Авторська творча 
майстерня  
Шульги Л.М. 
Шляхи розвитку творчих 
здібностей дітей 
дошкільного віку засобами 
образотворчого мистецтва 

 Спеціалісти управлінь 
(відділів) освіти, 
методисти районних 
(міських, ОТГ)  
методичних кабінетів, 
керівники методичних 
об’єднань, обласних 
творчих груп з 
дошкільної освіти; 
керівники гуртків, 
вихователі закладів 
дошкільної освіти М

ет
од

ич
ні

 р
ек

ом
ен

да
ці

ї 50 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 
Шульга Л.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

44. 27.03.2019 Обласна творча група 
(другий рік роботи). 
Засідання ІІІ. 
Компетентнісно 
зорієнтований підхід  до 
організації методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами в закладі загальної 
середньої освіти 

 Заступники 
директорів з 
навчально-виховної 
роботи закладів 
загальної середньої 
освіти – члени 
обласної творчої 
групи  

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

8 КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
45. 27.03.2019 

 

Методичний 
порадник 
Організація роботи 
методичної служби  
з виявлення, 
вивчення, 
узагальнення та 
поширення 
передового 
педагогічного досвід 

 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

15 Боромлянський 
навчально-
виховний 
комплекс: 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів – 
дошкільний 
навчальний 
заклад 
Боромлянської 
сільської ради  
Тростянецького 
району 

Курган О.В. 
Кракова Є.А. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

46. 28.03.2019 Обласна творча група 
(перший рік роботи). 
Засідання І. 
Планування уроків фізичної 
культури у початкових 
класах в умовах нової 
української школи 

 Учителі фізичної 
культури закладів 
загальної середньої 
освіти – члени 
обласної творчої 
групи М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

10 КЗ СОІППО Деменков Д.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

47. Березень 
2019 

Авторська творча 
майстерня  
Ліцман Ю.В. 
Інформаційно-
комунікаційні технології в 
роботі учителя хімії 

 Учителі хімії  закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 Сумський 
державний 
університет 

Метейко А.В. 
Коростіль Л.А. 
Большаніна С.Б. 
Ліцман Ю.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

48. Березень 
2019 

Авторська творча 
майстерня  
Бакки Т.В.  
Мелещенко Т.М. 
Реалізація принципів 
громадянської освіти в 
умовах  Нової української 
школи: виклики та 
перспективи 
 
 
 

 Учителі суспільних 
дисциплін закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 60 КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
КВІТЕНЬ 

49. 02.04.2019 Обласна школа передового 
педагогічного досвіду 
Сучасні форми роботи з 
обдарованою учнівською 
молоддю 

Поширення 
передового 
педагогічного досвіду 
методичного 
кабінету управління 
освіти 
Шосткинської 
міської ради 
Сучасні форми роботи 
з обдарованою 
учнівською молоддю 

Методисти районних 
(міських, ОТГ) 
методичних кабінетів 
відділів (управлінь) 
освіти, які працюють 
за напрямом роботи з 
обдарованою 
учнівською молоддю М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

30 Методичний 
кабінет 
управління 
освіти 
Шосткинської 
міської ради 

Каленик О.В. 
Ларюк Е.Ф. 
Чухно З.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

50. 03.04.2019 Регіональний  семінар-
практикум  
Програма «Впевнений 
старт» – поступовий перехід 
до Нової української школи 
 

 Педагогічні працівники 
закладів дошкільної 
освіти Конотопського, 
Лебединського, 
Липоводолинського, 
Недригайлівського, 
Роменського районів; 
міст Лебедин, Конотоп, 
Ромни; Бочечківської, 
Вільшанської, 
Дубов’язівської, 
Коровинської, 
Недригайлівської 
об’єднаних 
територіальних 
громад 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

30 Заклади 
дошкільної 
освіти 
Липоводолинськ
ого району 
 

Міщенко Л.Б. 
Цимерман І.Б. 
Шапран Ю.В. 
Смітія Н.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

51. 04.04.2019 Обласний семінар 
Оцінка результативності 
роботи вчителя – необхідна 
умова якісного викладання 
хімії 

 Методисти районних 
(міських, ОТГ) 
методичних кабінетів, 
які опікуються 
питаннями 
викладання хімії в 
закладах загальної 
середньої  освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

36 КЗ СОІППО Метейко А.В.  
Коростіль Л.А. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
52. 04.04.2019 Обласна школа передового 

педагогічного досвіду 
Реалізація принципів 
модульного навчання учнів 
на уроках математики 

Поширення  
передового 
педагогічного досвіду 
учителя математики 
Руденко Л.В. 
«Реалізація принципів 
модульного навчання 
учнів на уроках 
математики» 

Керівники районних 
(міських, ОТГ) 
методичних об’єднань 
учителів математики 
закладів загальної 
середньої освіти 
 М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

25 Ворожбянська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів №3 
Білопільської 
районної ради 

Свєтлова Т.В, 
Євтушенко О.І. 
Руденко Л.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

53. 09.04.2019 Обласна школа  
майбутнього вчителя-
методиста 
Власна методична 
розробка: специфіка та 
особливості побудови 

 Педагоги, які 
претендують на 
присвоєння 
педагогічного звання 
«учитель-методист» 
(вихователь-методист», 
«керівник гуртка 
методист» тощо) у 
2019-2020 н.р. 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

40 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
Сердюк О.П. 
методисти 
КЗ СОІППО 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

54. 09.04.2019 Регіональний семінар-
практикум 
Особливості викладання 
теми «Базова підтримка 
життя. Техніка проведення 
реанімаційних заходів» за 
програмою вивчення 
предмета «Захист 
Вітчизни» 

 Учителі предмета 
«Захист Вітчизни»  
закладів загальної 
середньої освіти 
Білопільського, 
Буринського, 
Глухівського,  
Конотопського,  
Кролевецького, 
Путивльського, 
С.-Будського, 
Шосткинського, 
Ямпільського районів; 
міст Глухів, Конотоп, 
Шостка; 
Березівської, 
Бочечківської, 
Дружбівської, 
Дубов’язівської, 
Зноб-Новгородської, 
Кролевецької, 
Миколаївської 
(Білопільського 
району), 
Новослобідської, 
Шалигінської ОТГ 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

21 Сумський  
медичний 
коледж 

Сукачова Н.М. 
Кононов О.В. 
Угнівенко В.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
55. 10.04.2019 Обласний семінар Розвиток 

творчих здібностей учнів, 
їхніх рис духовності на 
прикладах героїв творів 
зарубіжної літератури 

 Учителі зарубіжної 
літератури закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

35 Бездрицька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 
Бездрицької 
сільської ради 

Захарченко І.О. 
Гомоля О.О. 
Петренко Т.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

56. 10.04.2019 Регіональний семінар 
Формування  естетичної 
культури учнів засобами 
мистецтва 

 Учителі освітньої галузі 
«Мистецтво» 
Великописарівського, 
Лебединського, 
Липоводолинського, 
Недригайлівського, 
Охтирського, 
Сумського, 
Тростянецького, 
районів; міст Лебедин, 
Суми, Охтирка 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

35 Охтирська 
дитяча художня 
школа  
імені Т.Г. 
Шевченка  
Охтирської 
міської ради; 
Охтирська 
загальноосвітнь
ої школи І-ІІІ 
ступенів  
№ 5 Охтирської 
міської ради 

Сєрих Л.В. 
Міняйлова Н.М. 
Кузнєцова І.М. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

57. 10.04.2019 Обласний семінар 
Інтегрований підхід у 
навчані учнів географії в 
контексті вимог нової 
української школи  

 Учителі географії та 
курсу «Фінансова 
грамотність» закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

20 Методичний 
кабінет відділу 
освіти 
Конотопської 
райдержадміністр
ації 

Попов В.Д. 
Савченко І.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

58. 11.04.2019 Обласний воркшоп 
Використання хмарних 
технологій  
на уроках української мови 
та літератури 

 Учителі української 
мови та літератури 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 Лебединська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 1 
Лебединської 
міської ради 

Шерстюк Л.М.  
Ковтуненко Л.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
59. 17.04.2019 Обласний семінар 

Викладання музичного 
мистецтва  в умовах нової 
української школи 

 Учителі музичного 
мистецтва закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 Стецьківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 
Сумської 
районної ради 

Сердюк О.П. 
Назарова О.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

60. 17.04.2019 Виїзна педагогічна 
майстерня 
Професійна компетентність 
учителя трудового 
навчання (майстер-класи 
Довгополий Р.О.  
Лаврик Н.Є., Марущенко 
С.І., Медвідь О.Ю.) 

 Учителі трудового 
навчання закладів 
загальної середньої 
освіти Ямпільського 
району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

20 Ямпільська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 2 
Ямпільської 
районної ради 

Коренева І.В. 
Власова Н.Л. 
Іллютченко Л.Г. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

61. 18.04.2019 Обласний семінар 
Сучасний навчальний 
кабінет – необхідна 
складова забезпечення 
якісного освітнього процесу 
в умовах нової української 
школи 

 Заступники 
директорів з 
навчально-виховної 
роботи закладів 
загальної середньої 
освіти  М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

40 Сумська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів  
№ 7 імені 
Максима 
Савченка м. 
Суми 

Іващенко І.І. 
Деменко О.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

62. 18.04.2019 Обласна творча група  
(третій рік роботи). 
Засідання V. 
Науково-дослідна робота з 
біології та екології 

 Учителі біології та 
екології – члени 
обласної творчої 
групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

9 КЗ СОІППО Голубенко Т.С. 
 

Ін
фо

рм
ат

ор
 

63. 18.04.2019 Обласна педагогічна 
студія 
Соціально-економічна 
освіта дошкільників – 
сучасний погляд 
(за освітнім проектом 
«Афлатот») 

 Спеціалісти управлінь 
(відділів) освіти, 
методисти районних 
(міських, ОТГ)  
методичних кабінетів, 
керівники методичних 
об’єднань, творчих 
груп з дошкільної 
освіти; вихователі 
закладів дошкільної 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

55 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
64. 18.04.2019  Методичний 

порадник 
Організація роботи 
методичної служби  
з виявлення, 
вивчення, 
узагальнення та 
поширення 
передового 
педагогічного досвід 

Методисти 
методичного кабінету 
відділу освіти, 
адміністрація закладів 
освіти Буринської 
об’єднаної 
територіальної 
громади, Буринського 
району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

14 Методичний 
кабінет 
управління 
освіти молоді, 
спорту, 
культури та 
туризму 
Буринської 
міської ради 

Курган О.В.  
Конопленко Л.Г. 
Дяченко Г.В. 

Ін
фо

рм
ат

ор
 

65. 24.04.2019 Обласна творча група  
(третій рік роботи). 
Засідання ІІІ.  
Практичні заняття як засіб 
формування предметних 
компетентностей учнів з 
історії 

 Учителі історії – 
члени 
 обласної творчої 
групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 10 КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

Драновська С.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

66. 24.04.2019 Обласна творча група 
(третій рік роботи). 
Засідання ІV. 
Особливості використання 
тестових завдань різних 
типологічних форм у 
викладанні географії з 
метою об’єктивного 
контролю знань учнів та 
підготовки до ЗНО 

 
 

Учителі географії 
закладів загальної 
середньої освіти – 
члени обласної 
творчої групи 
 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

20 КЗ СОІППО Попов В.Д. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

67. 25.04.2019 Обласний семінар 
Організація навчально-
виховної роботи з фізичної 
культури в закладах 
загальної середньої освіти 

 
 

Керівники 
методичних об’єднань 
учителів фізичної 
культури закладів 
загальної середньої 
освіти М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 20 КЗ СОІППО Деменков Д.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

ТРАВЕНЬ 
68. 14.05.2019 Обласний методичний 

фестиваль 
Інтеграція природничих 
наук 
 

 Учителі природничих 
дисциплін закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

100 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
Голубенко Т.С. 
Метейко А.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
69. 14.05.2019 Обласна творча група 

(другий рік роботи). 
Засідання ІI. 
Виховання учнів на 
цінностях української 
ідентичності на уроках 
іноземної мови за 
концептуальними засадами 
реформування середньої 
школи 

 Учителі англійської 
мови – члени обласної 
творчої групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 
 

Сумська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів  
№ 25 м. Суми 

Клюніна Н.В. 
Голуб Л.В.  
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

70. 14.05.2019 Методичний порадник 
Система організації відділів 
освіти, закладів загальної 
середньої освіти з 
проведення  
І-ІІІ етапів всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
навчальних предметів 

 Відповідальні за 
проведення олімпіад  
у відділах освіти, 
молоді і спорту 
Дружбівської міської 
ради,  
Зноб-Новгородської, 
Шалигінської 
селищних рад 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 Відділ освіти 
Дружбівської  
міської ради 

Каленик О.В.  
Мелешко А.Д. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

71. 14.05.2019 Обласний дидактико-
педагогічний порадник 
Забезпечення процесу 
наступності дошкільного 
закладу – початкової школи 
в умовах реформування 
освіти 

 Педагогічні 
працівники відділів 
освіти, які опікуються 
дошкільною та 
початковою освітою; 
учителі початкових 
класів, вихователі 
закладів дошкільної 
освіти Грунської, 
Комишанської, 
Чупахівської 
об’єднаних 
територіальних 
громад, Охтирської 
райдержадміністрації 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

15 Освітні заклади 
Грунської  
об’єднаної 
територіальної 
громади  

Міщенко Л.Б. 
Гришко О.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

72. 14.05.2019  Методичний 
порадник  
Організація роботи 
методичної служби з 
виявлення, вивчення, 
узагальнення та 
поширення 
передового 
педагогічного досвіду 

Методисти 
методичного кабінету 
відділу освіти, 
адміністрація закладів 
освіти Сумського 
району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

20 Опорний заклад 
Садівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 
Сумської 
районної ради  

Курган О.В. 
Назарова О.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
73. 14.05.2019 Обласний семінар 

Позитивний імідж закладу 
загальної середньої освіти в 
умовах нової української 
школи 

 Директори закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 50 Відділ освіти 

Глухівської 
міської ради 

Перлик В.В. 
Дячкова В.Г. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

74. 15.05.2019 Обласна творча група 
(третій рік роботи). 
Засідання V. Естетичне 
виховання школярів 
засобами художніх технік 
(скрайбінг, візуальні види 
мистецтва) 

 Учителі 
образотворчого 
мистецтва – члени 
обласної творчої 
групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 20 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. 

Ін
фо

рм
ат

ор
 

75. 15-16.05. 
2019 

Обласний науково-
практичний семінар  
Аналіз якості освітнього 
процесу 
в системі педагогічної 
діяльності  
 

 Завідувачі 
методичних кабінетів 
відділів (управлінь) 
освіти 
райдержадміністрацій
, міськвиконкомів, 
міських рад, 
об’єднаних 
територіальних 
громад 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

53 Відділ освіти, 
молоді і спорту 
Роменської 
районної 
державної 
адміністрації, 
методичний 
кабінет  
відділу освіти, 
молоді і спорту 
Роменської 
районної 
державної 
адміністрації 

Удовиченко І.В.  
Шаповалова О.П. 
Гавриленко Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

76. 17.05.2019 Обласна творча група 
(другий рік роботи). 
Засідання ІІ. Ситуативні 
вправи з фізики як засіб 
формування життєвих 
компетентностей учнів 

 Учителі фізики – 
члени обласної 
творчої групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 8 КЗ СОІППО Карпуша В.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

77. 21.05.2019 Обласна творча група 
(четвертий рік роботи). 
Засідання VIII. 
Дидактико-методичне 
забезпечення викладання 
предмета «Захист Вітчизни. 
Основи медичних знань» 

 Учителі предмета 
«Захист Вітчизни. 
Основи медичних  
знань» – члени 
обласної творчої 
групи М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 6 КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
78. 21.05.2019 Обласний науково-

практичний семінар 
Компетентісний підхід у 
формуванні екологічної 
свідомості дошкільників 

 Спеціалісти управлінь 
(відділів) освіти, 
методисти районних 
(міських, ОТГ) 
методичних кабінетів; 
керівники методичних 
об’єднань, обласної 
творчої групи з 
дошкільної освіти; 
інструктори з 
фізичного виховання, 
вихователі закладів 
дошкільної освіти 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

55 Заклади 
дошкільної 
освіти 
Тростянецької 
міської 
об’єднаної 
територіальної 
громади, 
Боромлянської 
селищної ради 
Тростянецького 
району 

Міщенко Л.Б. 
Ковтун Є.Ф. 
Касьяненко С.І.  
Фондикова О.В. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

79. 22.05.2019 Обласна творча група 
(перший рік роботи). 
Засідання І. 
Артбук учителя трудового 
навчання 

 Учителі трудового 
навчання – члени 
обласної творчої 
групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

6 КЗ СОІППО Коренева І.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

80. Травень 
2019 

Обласна нарада-семінар  
Методика розробки 
навчальних планів для 
підготовки учнів закладів 
загальної 
середньої освіти за 
робітничими професіями в 
міжшкільному навчально-
виробничому комбінаті 

 Директори та 
заступники 
директорів 
міжшкільних 
навчально-
виробничих 
комбінатів  М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

13 Грунський 
міжшкільний 
навчально-
виробничий 
комбінат 
Охтирської 
районної ради 

Коренева І.В. 
Самойленко Н.Ю. 
Скиба В.М.   
Ященкова Є.І. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

ЧЕРВЕНЬ 
81. 03.06.2019 Обласна творча група 

(четвертий рік роботи). 
Засідання VIII. 
Дидактико-методичне 
забезпечення викладання 
предмета «Захист 
Вітчизни» 

 Учителі предмета 
«Захист Вітчизни» – 
члени обласної 
творчої групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 10 КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
82. 05.06.2019 

 
 Узагальнення 

передового 
педагогічного досвіду 
Кебець С.М.  
Світ навколо нас 
засобами 
образотворчого 
мистецтва 

Кебець С.М., учитель 
образотворчого 
мистецтва Глухівської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів  
№ 6 Глухівської 
міської ради П

ла
н 

су
мі

сн
их

 
ді

й 

5 Відділ освіти 
Глухівської 
міської ради 

Сєрих Л.В. 
Рибалко О.М. 
Кебець С.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

83. 06.06.2019 Методичний порадник  
Ведення ділової 
документації  
в закладах загальної 
середньої освіти 

 Директори закладів 
загальної середньої 
освіти  Лебединського 
району 

 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 6 Відділ освіти 

Лебединської 
районної ради 

Перлик В.В. 
Сагайдачна Н.М. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

84. 06.06.2019 Обласна педагогічна 
студія 
Засідання І. 
Педагогічні умови 
становлення 
і розвитку особистості на 
ранніх етапах онтогенезу 
(у рамках інноваційного 
освітнього проекту 
всеукраїнського рівня) 

 Педагогічні працівники 
закладів дошкільної 
освіти м. Суми,  
м. Ромни – учасники 
інноваційного 
проекту 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

15 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

85. 06.06.2019 Обласна творча група 
(п’ятий рік роботи). 
Засідання ІХ. 
Розробка дидактико-
методичного забезпечення 
викладання хімії в 10 
класах за Державним 
стандартом загальної 
середньої освіти 

 Керівники методичних 
об’єднань учителів  
хімії – члени обласної 
творчої групи  

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

12 КЗ СОІППО Метейко А.В. 
Коростіль Л.А. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

86. 11.06.2019 Обласна школа молодого 
управлінця 
Тайм-менеджмент 
заступника директора з 
навчально-виховної роботи 

 Заступники директорів 
з навчально-виховної 
(виховної) роботи 
закладів загальної 
середньої освіти (стаж 
на керівній посаді – до 
3-х років) 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 18 Відділ освіти 

Нижньосироват
ської  сільської 
ради  

Іващенко І.І. 
Шафоростова А.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
87. 12.06.2019 Обласна творча група  

(четвертий рік роботи). 
Засідання VI.  
Розвиток творчих 
здібностей учнів у процесі 
навчання математики 

 Учителі математики – 
члени творчої групи 
 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 15 КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 

 

П
ре

с-
ре

лі
з 

88. 12.06.2019 Методичний порадник 
Системний підхід до 
планування роботи  закладу 
загальної середньої освіти 

 Заступники директорів 
з навчально-виховної 
роботи закладів 
загальної середньої 
освіти Грунської, 
Комишанської, 
Чернеччинської, 
Чупахівської 
об’єднаних 
територіальних громад  

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

20 Методичний 
кабінет відділу 
освіти, молоді 
та спорту 
Чупахівської 
селищної ради  
 

Іващенко І.І. 
Бекірова О.Р. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

СЕРПЕНЬ 
89. Серпень 

2019 
Інструктивно-
методичний семінар-
нарада  
щодо організованого 
початку  
2019-2020 н.р. 

 Завідувачі, методисти 
методичних кабінетів 
відділів (управлінь) 
освіти  
райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, 
міських рад, ОТГ; 
керівники предметних 
методичних об’єднань 

Ін
ст

ру
кт

ив
но

-
ме

то
ди

чн
і  

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

500 КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Удовиченко І.В. 
методисти КЗ 
СОІППО 

П
ре

с-
ре

лі
з 

ВЕРЕСЕНЬ 
90. 04.09.2019 Обласний семінар  

(он-лайн) 
Освітня діяльність з 
біології, природознавства, 
екології та основ 
здоров’я: комплексний 
підхід 

 Учителі біології, 
природознавства, 
екології та основ 
здоров’я закладів 
загальної середньої 
освіти М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 50 КЗ СОІППО Голубенко Т.С. 
 

Ін
фо

рм
ат

ор
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
91. 05.09.2019 Мобільний консультпункт 

Власна методична розробка 
 Педагоги, які 

претендують на 
присвоєння 
педагогічного звання 
«учитель-методист», 
«вихователь-
методист», «педагог-
організатор –методист» 
у 2019-2020 н.р. 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
Сердюк О.П. 
методисти 
КЗ СОІППО 

П
ре

с-
ре

лі
з 

92. 06.09.2019 Обласна школа молодого 
вчителя Особливості 
організації  
навчальної роботи на 
уроках трудового навчання 

 Учителі трудового 
навчання (стаж 
роботи до 3-х років)  
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

15 КЗ СОІППО Коренева І.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

93. 09.09.2019 Обласна школа 
педагогічної майстерності 
(майстер-клас Бартоша 
Є.М.) 
Організація та проведення 
географічних досліджень та 
проектної діяльності на 
уроках географії та в ранс 
дисциплін роботі 

 Учителі географії 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 КЗ СОІППО Попов В.Д. 
Бартош Є.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

94. 10.09.2019 Обласна творча група  
(четвертий рік роботи).  
Засідання V. Естетичне 
виховання школярів 
засобами художніх технік 
(скрайбінг, декоративно-
ужиткове мистецтво) 

 Учителі 
образотворчого 
мистецтва – члени 
обласної творчої 
групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 20 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

95. 10.09.2019 Обласний семінар (вебінар)  
Пріоритетні напрями 
викладання хімії  
в основній і старшій школі в 
контексті Концепції «Нова 
українська школа» 

 Учителі хімії  закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 100 КЗ СОІППО Метейко А.В. 

Коростіль Л.А. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
96. 11-12.09. 

2019 
Обласний науково-
практичний семінар  
Методичний супровід 
навчальних досліджень 
здобувачів освітніх послуг 
у новій українській школі  

 

Завідувачі методичних 
кабінетів відділів 
(управлінь) освіти 
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, 
міських рад, 
об’єднаних 
територіальних громад 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

100 Відділ освіти та 
методичний 
кабінет відділу 
освіти 
Великописарів-
ської 
райдержадміні-
страції 

Удовиченко І.В.  
Дмитриченко С.О. 
Плотнікова С.П. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

97. 17.09.2019  Методичний порадник  
Специфіка проведення 
уроків інтегрованого курсу 
«Мистецтво» 

 

Учителі освітньої 
галузі «Мистецтво» 
Охтирського району, 
Грунської, 
Комишанської, 
Чернеччинської, 
Чупахівської 
об’єднаних 
територіальних 
громад Охтирського 
району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 Відділ освіти 
Охтирської 
районної ради 

Сердюк О.П. 
Сітало В.Д. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

98. 17.09.2019 Методичний порадник  
Тайм-менеджмент 
заступника директора з 
навчально-виховної роботи  

Заступники 
директорів з 
навчально-виховної 
роботи закладів 
загальної середньої 
освіти Сумського 
району М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

20 Косівщинський 
заклад загальної 
середньої освіти  
І-ІІІ ступенів  
імені Лесі 
Українки 
Сумської 
районної ради 

Іващенко І.І. 
Назарова О.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

99. 20.09.2019 Методичний порадник  
Система організації відділів 
освіти, закладів освіти з 
проведення  
І-ІІІ етапів всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
навчальних предметів 

 Відповідальні за 
проведення олімпіад у 
відділах освіти 
Вільшанськї, 
Недригайліської, 
Коровинської 
об’єднаних 
територіальних 
громад 
Недригайлівського 
району 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

8 Відділ освіти 
Вільшанської 
об’єднаної 
територіальної 
громади 

Каленик О.В. 
Токаренко О.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 



151 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
100. 23.09.2019 Обласна творча група 

(п’ятий рік роботи) 
Засідання Х. 
Розробка дидактико-
методичного забезпечення 
викладання хімії  
в 11 класі за Державним 
стандартом загальної 
середньої освіти 

 Керівники методичних 
об’єднань учителів  
хімії – члени обласної 
творчої групи  

М
ет

од
ич

ні
  

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

12 КЗ СОІППО Метейко А.В. 
Коростіль Л.А. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

101. 24.09.2019 Методичний порадник 
Забезпечення процесу 
наступності дошкільного 
закладу – початкової школи 
в умовах реформування 
освіти 

 Педагогічні 
працівники відділу 
освіти, молоді та 
спорту,  
які опікуються 
дошкільною та 
початковою освітою; 
учителі початкових 
класів закладів 
загальної середньої 
освіти, вихователі 
закладів дошкільної 
освіти м. Ромни, 
Роменського району 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

30 Роменський 
дошкільний 
навчальний 
заклад (ясла-
садок) № 3 
«Оленка» 
Роменської 
міської ради 

Міщенко Л.Б. 
Мальцева Г.М. 
Бурда Н.М. 
Завадько В.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

102. 24.09.2019 Обласний семінар-
практикум 
Специфіка проведення 
занять з прикладної 
фізичної підготовки за 
оновленою програмою 
предмета «Захист 
Вітчизни» 

 Учителі предмета 
«Захист Вітчизни» 
закладів загальної 
середньої освіти  

М
ет

од
ич

ні
  

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 Державний 
ліцей-інтернат з 
посиленою 
військово-
фізичною 
підготовкою  
«Кадетський 
корпус» імені   
І.Г. Харитоненка 

Сукачова Н.М. 
Свідлов Ю.І. 
Сидоренко А.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

103. 25.09.2019 Обласний ранс 
дисциплін семінар-тренінг 
Окремі методи 
розв’язування завдань 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з фізики 

 

Учителі фізики 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 40 Сумська 

класична 
гімназія 
Сумської 
міської ради 

Карпуша В.М. 
Ткаченко В.М. 
Гончаренко В.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
104. 26.09.2019 Обласна школа молодого 

вчителя 
Сучасні підходи до 
організації та проведення 
уроків фізичної культури 

 

Учителі фізичної 
культури закладів 
загальної середньої 
освіти (стаж роботи 
до 3-х років) 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 10 КЗ СОІППО Деменков Д.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

105. 27.09.2019  Методичний 
порадник 
Передовий 
педагогічний досвід 
у контексті  
інновацій в освіті 

Методисти 
методичного кабінету, 
адміністрація закладів 
освіти Лебединської 
районної державної 
адміністрації М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 24 Методичний 
кабінет відділу 
освіти  
Лебединської 
районної 
державної 
адміністрації 

Курган О.В.  
Сагайдачна Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

106. 27.09.2019 Обласна творча група 
(другий рік роботи) 
Засідання ІV. 
Компетентнісно 
зорієнтований підхід  до 
організації методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами в закладі загальної 
середньої освіти 

 Заступники 
директорів  
з навчально-виховної 
роботи – члени 
обласної творчої 
групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

8 КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

ЖОВТЕНЬ 
107. 04.10.2019 Обласна школа передового 

педагогічного досвіду Світ 
навколо нас засобами  
образотворчого мистецтва 
 

Поширення 
передового 
педагогічного 
досвіду 
Кебець С.М.  
Світ навколо нас 
засобами 
образотворчого 
мистецтва 

Учителі 
образотворчого 
мистецтва закладів 
загальної середньої 
освіти м. Глухів 

П
ла

н 
су

мі
сн

их
 д

ій
 5 Відділ освіти 

Глухівської 
міської ради 

Сєрих Л.В. 
Рибалко О.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

108. 08.10.2019 Обласний науково-
методичний семінар 
Інноваційна діяльність 
учителя хімії 

 Керівники районних 
(міських, ОТГ) 
методичних об’єднань 
учителів хімії 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 36 Сумська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 22 
імені  
Ігоря Гольченка  
м. Суми 

Метейко А.В. 
Коростіль Л.А. 
Депутат В.М. 
 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
109. 09.10.2019 Обласний семінар 

Використання проблемного 
навчання у процесі 
викладання зарубіжної 
літератури 

 Учителі зарубіжної 
літератури закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 25 Відділ освіти 

Великописарівсь
кої 
райдержадміністр
ації 

Захарченко І.О. 
Плотнікова С.П. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

110. 10.10.2019 Методичний порадник 
Підготовка учнів до ЗНО: 
технологія складання 
практичних завдань з 
географії 

 Учителі географії 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 5 Відділ освіти 

Недригайлівськ
ої районної 
державної 
адміністрації 

Попов В.Д. 
Майдан Н.П. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

111. 10.10.2019 Галерея творчих 
портретів учителів 
(майстер-клас переможця  
ІІ (регіонального) туру 
конкурсу «Учитель  
року – 2019» у номінації 
«Основи здоров’я») 
 

 Методисти з предмета 
«Основи здоров’я» 
районних (міських, 
ОТГ) методичних 
кабінетів відділів 
(управлінь) освіти; 
керівники методичних 
об’єднань учителів 
основ здоров’я 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 Заклад загальної 
середньої освіти 
переможця 
обласного 
(регіонального) 
туру конкурсу 
«Учитель року – 
2019»  
у номінації 
«Основи 
здоров’я» 

Голубенко Т.С. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

112. 11.10.2019 Обласний семінар 
Інноваційна діяльність 
закладу освіти як один із 
чинників соціалізації 
обдарованих дітей 

 Методисти відділів 
(управлінь) освіти, які 
відповідають за 
напрям роботи з 
обдарованою 
учнівською молоддю; 
учителі, які готують 
учнів до предметних 
олімпіад та конкурсів 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

35 Тростянецька 
спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 5 
Тростянецької 
міської ради 

Каленик О.В. 
Шабельник Н.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

113. 16.10.2019 Обласний  
семінар-практикум 
Особливості використання 
проектних технологій на 
уроках трудового навчання 

 Учителі трудового 
навчання (технічні та 
обслуговуючі види 
праці) закладів 
загальної середньої 
освіти М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 30 Краснопільська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 
Краснопільської 
селищної ради 

Коренева І.В. 
Бесараб В.В. 
Зінченко С.С. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
114. 17.10.2019 Обласний семінар 

Управлінські 
компетентності керівника 
закладу загальної середньої 
освіти в умовах 
децентралізації 

 Директори закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 20 Відділ освіти 

Тростянецької 
міської 
об’єднаної 
територіальної 
громади 

Перлик В.В. 
Новак Н.Л. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

115. 17.10.2019 Обласний ранс 
дисциплін 
семінар-тренінг 
Окремі методи 
розв’язування завдань  
Всеукраїнської олімпіади з 
астрономії 

 Учителі астрономії 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 22 КЗ СОІППО Карпуша В.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

116. 17.10.2019 Обласний семінар 
Особливості використання 
інтерактивних вправ на 
уроках освітньої галузі 
«Мистецтво» 

 Учителі освітньої 
галузі «Мистецтво» 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 Методичний 
кабінет 
управління 
освіти, молоді, 
спорту, культури 
і туризму 
Кролевецької 
міської ради 

Сердюк О.П. 
Сєнєнкова І.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

117. 22.10.2019 Обласний семінар-
практикум 
Організація дослідно-
експериментального 
середовища в закладі 
загальної середньої освіти 

 Заступники 
директорів з 
навчально-виховної 
роботи закладів 
загальної середньої 
освіти М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 40 Заклади 
загальної 
середньої освіти  
Конотопської 
міської ради 

Іващенко І.І. 
Зеленська Л.М. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

118. 24.10.2019 Обласна творча група 
(перший рік роботи). 
Засідання І. 
Планування уроків фізичної 
культури у початкових 
класах в умовах нової 
української школи 

 Учителі фізичної 
культури закладів 
загальної середньої 
освіти – члени 
обласної творчої 
групи М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 10 КЗ СОІППО Деменков Д.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
119. 24.10.2019 Обласна школа 

педагогічної майстерності 
(майстер-клас  
Резнікової О.А.) 
Використання 
інформаційно-комуніка-
ційних технологій у на 
уроках французької мови 

 Учителі французької 
мови закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 Сумська 
класична 
гімназія 
Сумської 
міської ради    

Єременко І.В. 
Гончаренко В.М.  
Резнікова О.А.  

П
ре

с-
ре

лі
з 

120. 30.10.2019 Методичний порадник 
Організаційно-методичні 
аспекти роботи з 
обдарованими учнями в 
контексті підготовки до 
олімпіади та ЗНО з 
математики в 2019-2020 н.р. 

 Учителі математики 
закладів загальної 
середньої освіти 
Буринського району, 
Буринської об’єднаної 
територіальної 
громади М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

20 Методичний 
кабінет 
управлінь-ня 
освіти, молоді, 
спорту, культури 
та туризму 
Буринської 
міської ради 

Свєтлова Т.В. 
Конопленко Л.Г. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

121. 30.10.2019 Обласний науково-
практичний семінар 
Упровадження технології 
формування навичок 
сталого розвитку у 
вихованців закладів 
дошкільної освіти  

 Спеціалісти управлінь 
(відділів) освіти, 
методисти дошкільної 
освіти районних 
(міських, ОТГ) 
методичних кабінетів, 
керівники методичних 
об’єднань, вихователі 
закладів дошкільної 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

55 Заклади 
дошкільної 
освіти м. Глухів 
 

Міщенко Л.Б. 
Дячкова В.П. 
Самощенко В.О. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

122. 30.10.2019 Обласна школа передового 
педагогічного досвіду 
Підвищення ефективності 
уроків історії 
засобами інформаційних 
технологій 

Поширення 
передового 
педагогічного досвіду 
вчителя історії  
Нідзельської С.М. 
Підвищення 
ефективності уроків 
історії засобами 
інформаційних 
технологій 

Учителі історії 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

25 Попівський 
навчально-
виховний 
комплекс: 
«Загальноосвітня 
школа  І-ІІ 
ступенів – 
дошкільний 
навчальний 
заклад» 
Конотопської 
районної ради 
 
 
 
 
 
 

Третьякова О.В. 
Савченко І.В. 
Забіяка І.М. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ЛИСТОПАД 

123. 01.11.2019  Методичний 
порадник 
Передовий 
педагогічний досвід у 
контексті  інновацій в 
освіті 

Методисти 
методичного кабінету, 
адміністрація закладів 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 15 Методичний 

кабінет відділу 
освіти Ямпіль-
ської районної 
державної 
адміністрації 

Курган О.В.  
Власова Н.Л. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

124. 05.11.2019 Обласний семінар  
Ігрові вправи на уроках 
мистецтва в початковій 
школі  
 

 Учителі музичного 
мистецтва закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 Комунальна 
організація 
«Шосткинська 
спеціалізована 
школа I-III 
ступенів №1 
Шосткинської 
міської ради 

Сердюк О.П. 
Ларюк Є.Ф. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

125. 05.11.2019 Методичний порадник  
Специфіка функціону-вання 
опорного закладу загальної 
середньої освіти об’єднаної 
територіальної громади 

 Директори закладів 
загальної середньої 
освіти Вільшанської 
об’єднаної 
територіальної 
громади М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 10 Методичний 
кабінет відділу 
освіти Вільшан-
ської об’єднаної 
територіальної 
громади 

Перлик В.В. 
Токаренко О.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

126. 06.11.2019 Регіональний  семінар-
практикум 
Програма «Впевнений 
старт» – поступовий перехід 
до Нової української школи 
 

 Педагогічні працівники 
закладів дошкільної 
освіти  
Бринського, 
Глухівського,  
Конотопського, 
Кролевецького, 
Путивльського,  
С.-Будського, 
Шосткинського, 
Ямпільського районів; 
міст Глухів, Конотоп, 
Шостка; 
Березівської, 
Буринської, 
Дружбівської, 
Зноб-Новгородської, 
Кролевецької, 
Новослобідської, 
Шалигінської ОТГ 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

30 Заклади 
дошкільної 
освіти С.-
Будського 
району 

Міщенко Л.Б. 
Касека Л.Д. 
Лобода В.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
127. 07.11.2019  Вивчення 

передового 
педагогічного 
досвіду вчителя  
української мови та 
літератури  
Рогової Н.В.  
(другий рік) 
Використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у роботі з 
обдарованими 
дітьми під час 
вивчення 
української мови та 
літератури 

Рогова Н.В. учитель 
української мови та 
літератури Сумської 
спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 10 

ра. О.Бутка м. Суми 
 

А
на

лі
ти

чн
а 

до
ві

дк
а 

1 Сумсьаї 
спеціалізована 
школи  
І-ІІІ ступенів № 
10 

ра. О.Бутка  
м. Суми 
 

Шерстюк Л.М. 
Купреєва Н.М. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

128. 07.11.2019 Методичний порадник 
Система організації роботи 
відділів освіти, закладів 
загальної середньої освіти з 
питання проведення  
І-ІІІ етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
навчальних предметів 

 Відповідальні 
працівники відділів 
освіти Грунської, 
Чупахівської, 
Комишанської 
об’єднаних 
територіальних 
громад, Охтирського 
району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

15 Відділ освіти 
Грунської 
сільської ради 

Каленик О.В. 
Гришко О.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

129. 07.11.2019 Регіональний семінар-
практикум 
Учнівське самоврядування 
– школа демократії 
 

 Заступники 
директорів з виховної 
роботи закладів 
загальної середньої 
освіти Буринського, 
Конотопського, 
Л.-Долинського, 
Лебединського, 
Недригайлівського, 
Сумського районів; 
 міст Конотоп, 
Лебедин, 
Ромни, Суми; ОТГ 
Бездрицької, 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

25 Опорний 
навчальний 
заклад  
«Великобубнівс
ька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 
Роменської 
районної ради 
Сумської 
області» 

Іващенко І.І. 
Гавриленко Н.М. 
Величко В.А. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    Бочечківської, 

Верхньосироватської, 
Вільшанської,   
Дубов’язівської, 
Попівської, 
Коровинської, 
Миколаївської 
(Сумського р-ну), 
Недригайлівської 
Нижньосироватської, 
Степанівської, 
Хотінської сільських 
(селищних) рад; 
Буринської міської 
ради 

 

   

 

130. 14.11.2016 Обласний семінар-
практикум 
Інфографіка на уроках 
зарубіжної літератури 
 

 Учителі зарубіжної 
літератури закладів 
загальної середньої 
освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

25 КЗ СОІППО Захарченко І.О. 
Ніколаєнко С.П. 
Герасименко Н.В. 
 

 

П
ре

с-
ре

лі
з 

131. 20.11.2019 Обласна школа передового 
педагогічного 
 досвіду  
Використання інноваційних 
технологій на уроках 
географії та економіки з 
метою розвитку творчої 
обдарованості учнів 

Поширення 
передового 
педагогічного 
досвіду вчителя 
географії та 
економіки  
Філатової С.Ю. 
Використання 
інноваційних 
технологій на уроках 
географії та 
економіки з метою 
розвитку творчої 
обдарованості учнів 

Учителі географії 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

30 Сумська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 17 
м. Суми 

Попов В.Д. 
Авраменко Л.М. 
Філатова С.Ю. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
132. 20.11.2019 Регіональний семінар-

практикум  
Особливості викладання 
теми «Базова підтримка 
життя. Тимчасове 
зупинення кровотечі» за 
програмою предмета 
«Захист Вітчизни» 

 Учителі предмета  
«Захист Вітчизни» 
закладів загальної 
середньої освіти 
В.-Писарівського, 
Краснопільського, 
Охтирського, 
Сумського, 
Тростянецького 
районів; 
міст Охтирка, Суми; 
Бездрицької, 
Боромлянської, 
Верхньосироватської, 
Грунської, 
Кириківської, 
Комишанської, 
Краснопільської, 
Миколаївської 
(Сумського району), 
Миропільської, 
Нижньосироватської, 
Степанівської, 
Тростянецької, 
Хотінської, 
Чупахівської, 
Чернеччинської ОТГ 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

22 Сумський 
медичний 
коледж 

Сукачова Н.М. 
Кононов О.В. 
Угнівенко В.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

133. 26.11.2019 
 

 Обласна творча група 
(третій  рік роботи) 
Засідання VІ. 
Практичне застосування 
методів та прийомів 
мнемотехніки в освітньому 
процесі закладу дошкільної 
освіти   

 Вихователі-методисти 
закладів 
дошкільної освіти – 
члени обласної 
творчої групи  

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

12 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
134. 27.11.2019 Обласний семінар 

Організаційно-методичне 
забезпечення проведення ІІ 
етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
трудового навчання в 2019-
2020 н.р. 

 Методисти районних 
(міських, ОТГ) 
методичних кабінетів 
відділів (управлінь) 
освіти 
райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів; 
керівники методичних 
об’єднань учителів 
трудового навчання 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

53 КЗ СОІППО Коренева І.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

135. 27.11.2019 Обласна творча група  
(третій рік роботи). 
Засідання ІV.  
Практичні заняття як засіб 
формування предметних 
компетентностей учнів з 
історії 
 

 Учителі історії – 
члени 
 обласної творчої 
групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 КЗ СОІППО Третьякова О.В. 
Драновська С.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

136. 29.11.2019 Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Організаційно методичні 
аспекти проведення 
Міжнародної 
математичної гри 
«Кенгуру» 
 у 2019-2020 н.р. 

 Координатори гри 
«Кенгуру» у містах 
(районах) області 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 Сумська 
гімназія  
№ 1 м. Суми 

Свєтлова Т.В. 
Бардакова О.Г. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

137. Листопад 
2019 

Обласний науково-
практичний семінар  
Готовність учителів хімії до 
реалізації практичної 
складової програми з хімії 
та підготовки учнів до 
інтелектуальних змагань 

 Учителі хімії закладів 
загальної середньої 
освіти 

П
ра

кт
ик

ум
 30 СумДПУ 

імені А.С. 
Макаренка 
 

Метейко А.В. 
Коростіль Л.А. 
Касьяненко Г.Я. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

ГРУДЕНЬ 
138. 04.12.2019 Обласна творча група 

(перший рік роботи). 
Засідання ІІ. 
Артбук учителя трудового 
навчання 

 Учителя трудового 
навчання – члени 
обласної творчої 
групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

а
ці

ї 

20 КЗ СОІППО Коренева І.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
139. 09.12.2019 Обласна творча група 

(третій рік роботи). 
Засідання V. 
Особливості використання 
тестових завдань різних 
типологічних форм у 
викладанні географії з 
метою об’єктивного 
контролю знань учнів та 
підготовки до ЗНО 

 
 

Учителі географії 
закладів загальної 
середньої освіти – 
члени обласної 
творчої групи 
 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

20 КЗ СОІППО Попов В.Д. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

140. 11.12.2019 
 

Обласна педагогічна 
студія 
Засідання ІІ. 
Педагогічні умови 
становлення і розвитку 
особистості на ранніх 
етапах онтогенезу 
(у рамках інноваційного 
освітнього проекту 
всеукраїнського рівня) 

 Педагогічні 
працівники закладів 
дошкільної освіти 
міст м. Суми,  
м. Ромни – учасники 
інноваційного 
проекту  М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

15 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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5. 2. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 
Таблиця 5.2.1 

 

№ 
з/
п 

Термін 
проведення 

Форма проведення заходу 
(семінар, нарада, 

практикум, тренінг, 
порадник, творча група, 

школа 
молодого вчителя 

(управлінця), школа 
педагогічної 

майстерності) 

Вивчення, 
узагальнення, 

упровадження та 
популяризація 

передового 
педагогічного 

досвіду 

Контингент задіяних 

О
чі

ку
ва

ни
й 

ре
зу

ль
та

т 
ро

бо
ти

 
аб

о 
ф

ор
м

а 
пі

дб
ит

тя
 п

ід
су

м
кі

в 

О
рі

єн
то

вн
а 

кі
ль

кі
ст

ь 
уч

ас
ни

кі
в 

Місце проведення 

Відповідальні 
особи, 

організатори, 
співорганізатори 

П
ро

по
зи

ці
ї з

 ім
ід

ж
ев

о-
 

ін
ф

ор
м

ац
ій

но
го

 с
уп

ро
во

ду
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
СІЧЕНЬ 

1. 10.01.2019 Методичний порадник 
Організаційно-методичні 
аспекти підготовки учнів 
закладів загальної 
середньої освіти  
до олімпіад та ЗНО  
з математики 

 Учителі математики 
закладів загальної 
середньої освіти   
м. Охтирка 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 10 Відділ освіти 

Охтирської 
міської ради 

Свєтлова Т.В. 
Міняйлова Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

2. 20.02.2019 Методичний порадник 
Особливості підготовки 
учнів до участі у 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіадах з 
географії 

 Учителі географії 
закладів загальної 
середньої освіти 
Путивльського району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

6 Відділ освіти 
Путивльської 
райдержадміні-
страції 

Попов В.Д. 
Качур В.О. 

Ін
фо

рм
ат

ор
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. 27.02.2019 Обласний  

семінар-практикум 
Практичне використання 
можливостей інтерактивної 
дошки для створення 
творчих учнівських 
проектів на уроках 
трудового навчання 

 Учителі трудового 
навчання (технічні та 
обслуговуючі види праці) 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

оа
ди

чн
і 

ре
ко

ме
нд

ці
ї 

25 КЗ СОІППО Коренева І.В. 
Герасименко Н.В. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

4. 26.03.2019 Авторська творча 
майстерня  
Шульги Л.М. 
Шляхи розвитку творчих 
здібностей дітей 
дошкільного віку 
засобами образотворчого 
мистецтва 

 Спеціалісти управлінь 
(відділів) освіти, 
методисти районних 
(міських, ОТГ)  
методичних кабінетів, 
керівники методичних 
об’єднань, обласних 
творчих груп з 
дошкільної освіти; 
керівники гуртків, 
вихователі закладів 
дошкільної освіти 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 50 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Шульга Л.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

5. 02.04.2019 Обласна школа 
передового педагогічного 
досвіду Сучасні форми 
роботи з обдарованою 
учнівською молоддю 

Поширення 
передового 
педагогічного 
досвіду 
методичного 
кабінету 
управління освіти 
Шосткинської 
міської ради 
Сучасні форми 
роботи з 
обдарованою 
учнівською 
молоддю 

Методисти районних 
(міських, ОТГ) 
методичних кабінетів 
відділів (управлінь) 
освіти, які працюють за 
напрямом роботи з 
обдарованою учнівською 
молоддю 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

30 Методичний 
кабінет 
управління 
освіти 
Шосткинської 
міської ради 

Каленик О.В. 
Ларюк Е.Ф. 
Чухно З.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. 10.04.2019 Обласний семінар 

Розвиток творчих 
здібностей учнів, їхніх рис 
духовності на прикладах 
героїв творів зарубіжної 
літератури 

 Учителі зарубіжної 
літератури закладів 
загальної середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

35 Бездрицька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 
Бездрицької 
сільської ради 

Захарченко І.О. 
Гомоля О.О. 
Петренко Т.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

7. 18.04.2019 Обласна творча група  
(третій рік роботи). 
Засідання V. 
Науково-дослідна робота з 
біології та екології 

 Учителі біології та 
екології – члени обласної 
творчої групи 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

9 КЗ СОІППО Голубенко Т.С. 
 

Ін
фо

рм
ат

ор
 

8. 14.05.2019 Методичний порадник 
Система організації 
відділів освіти, закладів 
загальної середньої освіти 
з проведення  
І-ІІІ етапів всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
навчальних предметів 

 Відповідальні за 
проведення олімпіад  
у відділах освіти, молоді і 
спорту Дружбівської 
міської ради,  
Зноб-Новгородської, 
Шалигінської селищних 
рад 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

10 Відділ освіти 
Дружбівської  
міської ради 

Каленик О.В.  
Мелешко А.Д. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

9. 12.06.2019 Обласна творча група  
(четвертий рік роботи). 
Засідання VI.  
Розвиток творчих 
здібностей учнів у процесі 
навчання математики 

 Учителі математики – 
члени творчої групи 
 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

15 КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

10. 09.09.2019 Обласна школа 
педагогічної 
майстерності (майстер-
клас Бартоша Є.М.) 
Організація та проведення 
географічних досліджень 
та проектної діяльності на 
уроках географії та в 

ранс дисциплін роботі 

 Учителі географії 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 КЗ СОІППО Попов В.Д. 
Бартош Є.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. 20.09.2019 Методичний порадник  

Система організації 
відділів освіти, закладів 
освіти з проведення  
І-ІІІ етапів всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
навчальних предметів 

 Відповідальні за 
проведення олімпіад у 
відділах освіти 
Вільшанської, 
Недригайлівської, 
Коровинської об’єднаних 
територіальних громад 
Недригайлівського 
району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

8 Відділ освіти 
Вільшанської 
об’єднаної 
територіальної 
громади 

Каленик О.В. 
Токаренко О.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

12. 25.09.2019 Обласний ранс 
дисциплін семінар-
тренінг 
Окремі методи 
розв’язування завдань 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з фізики 

 Учителі фізики закладів 
загальної середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 40 Сумська 

класична 
гімназія 
Сумської міської 
ради 

Карпуша В.М. 
Ткаченко В.М. 
Гончаренко В.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

13. 11.10.2019 Обласний семінар 
Інноваційна діяльність 
закладу освіти як один із 
чинників соціалізації 
обдарованих дітей 

 Методисти відділів 
(управлінь) освіти, які 
відповідають за напрям 
роботи з обдарованою 
учнівською молоддю; 
учителі, які готують учнів 
до предметних олімпіад 
та конкурсів 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

35 Тростянецька 
спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 5 
Тростянецької 
міської ради 

Каленик О.В. 
Шабельник Н.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

14. 17.10.2019 Обласний ранс 
дисциплін 
семінар-тренінг 
Окремі методи 
розв’язування завдань  
Всеукраїнської олімпіади 
з астрономії 

 Учителі астрономії 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 22 КЗ СОІППО Карпуша В.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15. 30.10.2019 Методичний порадник 

Організаційно-методичні 
аспекти роботи з 
обдарованими учнями в 
контексті підготовки до 
олімпіади та ЗНО  
з математики  
в 2019-2020 н.р. 

 Учителі математики 
закладів загальної 
середньої освіти 
Буринського району, 
Буринської об’єднаної 
територіальної громади М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

20 Методичний 
кабінет 
управління 
освіти, молоді, 
спорту, культури 
та туризму 
Буринської 
міської ради 

Свєтлова Т.В. 
Конопленко Л.Г. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

16. 07.11.2019 Методичний порадник 
Система організації 
роботи відділів освіти, 
закладів загальної 
середньої освіти з питання 
проведення  
І-ІІІ етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
навчальних предметів 

 Відповідальні працівники 
відділів освіти Грунської, 
Чупахівської, 
Комишанської 
об’єднаних 
територіальних громад, 
Охтирського району М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 

15 Відділ освіти 
Грунської 
сільської ради 

Каленик О.В. 
Гришко О.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

17. 20.11.2019 Обласна школа 
передового педагогічного 
 досвіду  
Використання 
інноваційних технологій 
на уроках географії та 
економіки з метою 
розвитку творчої 
обдарованості учнів 

Поширення 
передового 
педагогічного 
досвіду вчителя 
географії та 
економіки  
Філатової С.Ю. 
Використання 
інноваційних 
технологій на уроках 
географії та 
економіки з метою 
розвитку творчої 
обдарованості учнів 

Учителі географії 
закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 

30 Сумська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 17 м. 
Суми 

Попов В.Д. 
Авраменко Л.М. 
Філатова С.Ю. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18. 27.11.2019 Обласний семінар 

Організаційно-методичне 
забезпечення проведення 
ІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
трудового навчання в 
2019-2020 н.р. 

 Методисти районних 
(міських, ОТГ) 
методичних кабінетів 
відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів; 
керівники методичних 
об’єднань учителів 
трудового навчання 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

53 КЗ СОІППО Коренева І.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

19. 29.11.2019 Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Організаційно методичні 
аспекти проведення 
Міжнародної 
математичної гри 
«Кенгуру» 
 у 2019-2020 н.р. 

 Координатори гри 
«Кенгуру» у містах 
(районах) області 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 Сумська гімназія  
№ 1 м. Суми 

Свєтлова Т.В. 
Бардакова О.Г. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

20. Листопад 
2019 

Обласний науково-
практичний семінар  
Готовність учителів хімії 
до реалізації практичної 
складової програми з хімії 
та підготовки учнів до 
інтелектуальних змагань 

 Учителі хімії закладів 
загальної середньої освіти 

П
ра

кт
ик

ум
 30 СумДПУ 

імені А.С. 
Макаренка 
 

Метейко А.В. 
Коростіль Л.А. 
Касьяненко Г.Я. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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5. 3. Науково-методичний супровід організаційних форм проведення інтелектуальних конкурсів учнівської молоді та фахової 
майстерності педагогічних працівників 

Таблиця 5.3.1 
 

Термін проведення Робота з обдарованими учнями, 
учнівські конкурси, турніри Заходи з педагогами області Місце проведення Відповідальні 

 

1 2 3 4 5 
ІІІ  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів 

 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

Хімічний колоквіум  Сумський ДПУ 
ра. А.С. Макаренка 

Метейко А.В. 

Січень 2019 

Міжнародний конкурс з української мови 
імені Петра Яцика 

 Заклади загальної 
середньої освіти області, 
ДПТНЗ «Сумський 
професійний хіміко-
технологічний ліцей» 

Шерстюк Л.М. 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої» 

 Заклади загальної 
середньої освіти області, 
СОІППО 

Шерстюк Л.М. 
Третьякова О.В. 

Січень-лютий 2019 

 ІІ (регіональний) тур 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2019» 

КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

Відбірково-тренувальні збори претендентів 
на участь у ІV етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 

 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

Інтернет-олімпіади  Заклади загальної 
середньої освіти області 

Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

Лютий 2019 

Міжнародний мовно-літературний конкурс 
учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка 

Літературна студія Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 9  
м. Суми 

Шерстюк Л.М. 

Лютий-червень 
2019 

 Обласна виставка-огляд кращих 
методичних розробок 
педагогічних працівників 
закладів дошкільної освіти 

КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 
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1 2 3 4 5 
 Обласний етап конкурсу на 

кращій інтернет-сайт закладів 
дошкільної освіти 

КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів 

 Міста України Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

Всеукраїнська українознавча гра 
«Соняшник» 

 Інформація Шерстюк Л.М. 

Міжнародний конкурс з українознавства  м. Київ Шерстюк Л.М. 

Березень 2019 

Всеукраїнська  літня математична школа 
«Мудрамакітра» 

 м. Київ Свєтлова Т.В. 

Квітень  ІІІ (заключний) тур 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2019» у 
номінації «Захист Вітчизни» 

КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

Травень 2019 Всеукраїнський турнір юних журналістів  м. Суми Шерстюк Л.М. 

Червень- 
грудень2019 

Інтернет-олімпіади з навчальних предметів  Міста України Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

 Обласне свято «День 
методиста» 

Районні (міські) методичні 
кабінети, КЗ СОІППО 

Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

Вересень 2019 

 Обласний огляд конкурс  
«На кращу організацію 
оздоровлення дітей влітку в 
закладів дошкільної освіти  

КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

VIIІ обласний турнір з економіки  м. Суми Попов В.Д. Жовтень 2019 

Обласний турнір юних дослідників  м. Суми Карпуша В.М. 

Листопад-грудень 
2019 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін 

 Заклади загальної 
середньої освіти області 

Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 
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1 2 3 4 5 
ІІІ Міжнародна гра»«Sanflower» - 2018»  Інформування Захарченко І.О. Листопад 2019 

 І (зональний) тур 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року –2020» 

КЗ СОІППО, 
Заклади загальної 
середньої освіти області 

Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

Всеукраїнський природничий конкурс 
«Геліантус» 

 Інформування Голубенко Т.С. 

 ІІ (регіональний) тур 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року –2020» 

КЗ СОІППО, 
Заклади загальної 
середньої освіти області 

Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

V Всеукраїнський турнір юних знавців курсу 
«Фінансова грамотність» 

 Міста України Попов В.Д. 

Міжнародний математичний конкурс 
«Кенгуру» 

 Заклади загальної 
середньої освіти області 

Свєтлова Т.В. 

Грудень 2019 

Міжнародний освітній проект «Міксіке в 
Україні» 

 Заклади загальної 
середньої освіти області 

Удовиченко І.В. 

Інтерактивний конкурс юних істориків 
«Лелека» 

 Інформування Третьякова О.В. 

Всеукраїнський конкурс 
«Кришталева сова» 

 Інформування Третьякова О.В. 

 Web – сторінка методиста КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

Всеукраїнські учнівські турніри   Міста України Удовиченко І.В. 
методисти  
КЗ СОІППО 

Протягом року 

 Обдарована учнівська молодь 
(сайт) 

КЗ СОІППО Каленик О.В. 
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РОЗДІЛ VI. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

6. 1. Науково-дослідна тема КЗ СОІППО «Теоретико-методологічні засади розвитку особистісно-професійних  
компетентностей педагога в системі післядипломної педагогічної освіти» 

Таблиця 6.1.1 
 

Напрям наукового дослідження докторанта, аспіранта, здобувача 
№ ПІБ 

Науковий 
ступінь, учене 
звання, посада 

Напрям наукового дослідження викладача 
Тема наукового дослідження Місце навчання (закріплення) 

 

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

Тема кафедри: «Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів дошкільної, початкової, повної загальної та позашкільної освіти» 
1 Сєрих Л.В. К.пед.н., доцент 

зав. кафедри 
Особистісно-професійна компетентність педагогів 
дошкільної, загальної середньої, професійної, 
позашкільної освіти 

Теорія і методика взаємодії 
загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів в естетичному 
вихованні підлітків 

Інститут проблем виховання 
НАПН України 

2 Коростіль Л.А. К.пед.н., доцент Розвиток особистісно-професійної компетентності 
учителів хімії 

  

3 Тихенко Л.В. К.пед.н., доцент Формування творчих здібностей старшокласників у 
процесі дослідницької діяльності в Малій академії 
наук України 

  

4 Удовиченко І.В. К.пед.н., доцент Особливості навчання географії у контексті вимог 
нової  української школи 

  

5 Успенська В.М. К.пед.н., доцент 
кафедри 

Розвиток професіоналізму педагогів у здійсненні 
здоров’яспрямованої освітньої діяльності 

  

6 Байдак Ю.В. К.пед.н.,  
ст. викладач 

Розвиток особистісно-професійної компетентності 
вчителів мистецького напрямку 

  

7 Декунова З.В. Ст. викладач Розвиток особистісно-професійної компетентності 
педагогів початкової освіти 

  

8 Деменков Д.В. Ст. викладач  «Організаційно-методичне забезпечення 
гурткових занять з футболу зі 
школярами 5-9 класів» 

СДПУ імені А.С. Макаренка 

9 Ковтун Є.Ф. Ст. викладач Розвиток педагогічної компетентності педагогів 
ЗДО шляхом упровадження в освітньо-виховний 
процес інноваційних технологій виховання та 
розвитку 
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10 Кода С.В. Ст. викладач Формування готовності вчителів фізики до 

професійного спрямування учнів 
  

11 Крот Г.В. Ст. викладач Розвиток особистісно-професійної компетентності 
педагогів трудового навчання 

  

12 Лавська А.М. Ст. викладач Розвиток особистісно-професійної компетентності 
педагогів початкової освіти 
 

  

13 Цимерман І.Л. Ст. викладач Розвиток педагогічної креативності як фактору 
особистісно-професійного зростання педагога 
дошкільного навчального закладу 

  

14 Лобода В.В. Викладач Медіаграмотність вихователя ЗДО як складова 
професійної компетентності 

  

15 Сєрих Т.М. Викладач  Формування полікультурної 
комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя початкових класів 
засобами регіонального матеріалу 

ГНПУ  
імені Олександра Довженка 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 
Тема кафедри: «Трансформація української освіти в контексті вітчизняних практик та світового досвіду» 

1. Жук М.В. К.філ.н., доцент 
зав. кафедри 

Філософія освіти в вимірі 4 промислової революції   

2. Нікітін Ю.А. Д. і. н., доцент, 
проф. кафедри 

Освіта України ХІХ – початок ХХІ століття   

3. Драновська С. В.  К.пед.н.,  
ст. викладач 

Трансформація суспільствознавчих дисциплін ЗНЗ в 
умовах освітніх інновацій  

  

4. Дудко Н. В. К.пед.н., доцент Формування функціональної грамотності фахівця в 
системі післядипломної освіти 

  

5. Логвиненко Ю.В. К.філ.н., доцент Формування патріотизму та збереження 
національної ідентичності особистості в умовах 
трансформації української освіти та суспільства 

  

6. Мазуренко В. О.  К.тех.н., доцент Формування патріотизму та збереження 
національної ідентичності особистості в умовах 
трансформації української освіти та суспільства 

  

7. Гапон А. В. Ст. викладач Український конституційний процес в умовах 
сучасних  державних та освітніх трансформацій 

  

8. Клюніна Н. В. Ст. викладач Використання краєзнавчого матеріалу при вивчені 
англійської мови 
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9. Крамаренко Л.Д. Ст. викладач Удосконалення професійної компетентності вчителя 

на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти 
  

10. Ніколаєнко С.П. Ст. викладач Розвиток ключових компетентностей особистості 
для самореалізації у демократичному 
громадянському суспільстві 

  

11. П’ятаченко Ю.В.  Ст. викладач Поетика малих прозових жанрів в українській 
літературі ХХ ст. 

  

12. Стукалова Т. Г. Ст. викладач Особливості  адаптації педагога до системних змін  
в освіті 

  

13. Чхайло Л. М. Ст. викладач Формування літературної та полікультурної 
компетентності вчителя 

  

14. Храменок Л.О. Викладач Віртуальна реальність в постнекласичній парадигмі: 
філософський аналіз 
 

  

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 
Теми кафедри: «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 

  

2 Кудінов Д.В. Д. і. н., доцент, 
професор 
кафедри 

Історія освіти, історіографія селянського руху 
початку ХХ ра. в Україні 

  

3 Гиря О.О. К.пед.н, доцент, 
доцент кафедри 

Інтегративний підхід до вивчення природничих 
дисциплін 

  

4 Грицай С.М. К.пед.н, доцент  Розвиток політичної культури вчителя – як 
складової соціальної і громадянської компетентності 
педагога в системі післядипломної педагогічної 
освіти 

  

5 Єфремова Г.Л. К.пед.н., доцент 
кафедри 

Розвиток особистісно-професійної компетентності 
педагогів в умовах післядипломної педагогічної 
освіти 

  

6 Луценко С.М. К.держ.упр., 
доцент, доцент 
кафедри 

Реалізація компететнісно – орієнтованої освіти 
керівників навчальних закладів  

  

7 Прядко Л.О. К.пед.н, доцент, 
доцент кафедри 
 

Розвиток інклюзивної компетентності педагога ЗНЗ   
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8 Цебро Я.І. К.пед.н, доцент Управління конкурентоспроможністю навчальних 

закладів 
  

9 Івашина Л.П. К.держ.упр.,  
ст. викладач 

Формування туристично-екскурсійного спрямування 
менеджерів освіти 

  

10 Кожем’якіна І.В. Ст. викладач Післядипломна освіта вчителя початкових класів Розвиток професійної мовно-
мовленнєвої компетентності вчителя 
початкових класів у системі 
післядипломної освіти 

 

11 Перлик В.В. Ст. викладач Формування та розвиток управлінської 
компетентності керівників навчальних закладів 

  

12 Пінчук Д.М Ст. викладач Оптимізація діяльності педагогічних працівників в 
умовах НУШ 

  

13 Сударева Г.Ф. Ст. викладач Інноваційні підходи до формування та розвитку 
професійної компетентності педагогів у системі 
післядипломної освіти   

  

14 Клочко О.М. Викладач Психолого-педагогічні основи формування 
професійної компетентності вчителя 

  

15 Литвиненко Я.О. Викладач  Орнітолексика східнополіського 
діалекту: структура і просторове 
варіювання 

Інститут української мови НАН 
України 

16 Сидоренко Н.В. Викладач  Розвиток освіти національних меншин 
Північно-Східної України у 20х-30х 
роках ХХ століття 

СДПУ ім. А.С.Макаренка 

Кафедра психології 
Тема кафедри: «Теоретико-методологічні засади розвитку особистісно-професійних компетентностей педагога 

в системі післядипломної педагогічної освіти» 
1 Вознюк А.В. К.псих.н., 

доцент,  
зав. кафедри 

 Психологічні особливості підготовки 
керівників до управління педагогічними 
працівниками в освітніх округах 

Науковий кореспондент 
лабораторії організаційної 
психології Інституту психології 
ім.  Г.С. Костюка 

2 Коробка Л.М. К.псих.н., 
доцент 

Соціально-психологічні проблеми адаптації 
представників педагогічної спільноти до кризових 
умов 

  

3 Панченко С. М. К.псих.н., 
доцент 

 Психологія самоздійснення особистості 
у дорослому віці 

Науковий кореспондент 
лабораторії психології навчання 
Інституту психології  
ім. Г.С.Костюка  
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4 Чеканська Л.М.  К.псих.н., 

доцент 
Психологічний супровід ліворуких дітей в 
освітньому процесі 

  

5 Чижиченко Н.М. К.псих.н., 
ст. викладач 

Соціально-рольова компетентність педагога   

6 Шаванов С. В. К.псих.н., 
ст. викладач 

Особливості впровадження медіаосвіти в 
навчальних закладах 

  

7 Борцова М.В. Ст. викладач Особливості розвитку інклюзивної компетентності  
педагога.  

  

8 Гільова Л.Л. Ст. викладач Емоційна компетентність як компонент особистісно-
професійної майстерності  педагогічних  
працівників 

  

9 Кулик Н.А. Ст. викладач Емоційно-регулятивна компетентність педагога    
10 Марухина І.В. Ст. викладач Розвиток соціально-психологічної компетентності 

педагогічних працівників у системі післядипломної 
педагогічної освіти 

  

11 Сидоренко І. В. Ст. викладач Особливості розвитку психологічної компетентності 
особистості 

  

12 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 

13 Василега О.Ю. Викладач Особливості розвитку комунікативної 
компетентності вчителя 

  

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 
Тема кафедри: «Компетентнісний підхід до електронного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти» 

 
1 Петрова Л.Г. К.тех.н., доцент 

зав. кафедри 
Електронне навчання як засіб розвитку 
інформаційно-цифрової компетентності педагога у 
системі післядипломної педагогічної освіти 

  

2 Антонченко М.О. К.пед.н., доцент  Розвиток інформаційної компетентності педагогів у 
системі післядипломної педагогічної освіти 

  

3 Захарова І.О. К.пед.н., доцент Організаційно-педагогічні умови удосконалення 
навчального процесу в системі підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів 

  

4 Захаров М.М. К.тех.н., доцент Організація самостійної роботи слухачів курсів 
підвищення кваліфікації в умовах застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій 
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5 Подліняєва О.О. К.пед.н., доцент Цифрові медійні технології як засіб формування та 

розвитку ключових компентностей у неперервній 
освіті дорослих 

  

6 Герасименко Н.В. Ст. викладач Використання соціальних мереж у освітній 
діяльності педагога 

  

7 Лабудько С.П. Ст. викладач Формування готовності слухачів курсів підвищення 
кваліфікації до використання технологій Е-навчання 

  

8 Ніколаєнко М.С Ст. викладач  Підвищення ІТ компетентності  педагога  
у його професійній діяльності 

  

9 Павленко І.М. Ст. викладач Розвиток  інформаційної компетентності  педагогів  
у системі післядипломної педагогічної освіти 

  

10 Шевченко Т.О. Ст. викладач Формування інформаційної компетенції вчителя 
засобами медіа-технологій та відкритих освітніх 
ресурсів 

  

11 Наконечна Л.М. Викладач Методична система підготовки педагогів до 
створення електронних освітніх ресурсів у системі 
післядипломної педагогічної освіти 

  

12 Осадчий С.В. Викладач Підготовки педагогів до створення електронних 
освітніх ресурсів 
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6. 2. Апробація наукових та науково-методичних досліджень науково-педагогічних працівників 
Таблиця 6.2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 Кафедра ТМЗО   2 2 4 7 4 6 3 1 2  4 7 9 Протягом 

року 
Сєрих Л.В. 

2 Кафедра СГО    11  7 4 13  1 2  8 21 4 Протягом 
року 

Жук М.В. 

3 Кафедра ПСОМ 1 1 3 21 4 5 20 8  4 21  16 13 7 Протягом 
року Зосименко О.В. 

4 Кафедра П   5 4  5 2 1  15 7  23 6 13 Протягом 
року Вознюк А.В. 

5 Кафедра ОІТ   5 4 8 14 17 7 2 5 4  9 15 11 Протягом 
року 

Петрова Л.Г. 

Усього: 1 1 15 42 16 28 47 35 5 26 36  60 62 44   
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6. 3. Експертно-аналітична діяльність:  
рецензування дисертацій, монографій, підручників, посібників, програм, збірників, авторефератів 

Таблиця 6.3.1 

№
 з

/п
 

Т
ер

м
ін

 

Зм
іс

т 
ро

бо
ти

, 
(ф

ор
м

а 
пр

ов
ед

ен
ня

 
за

хо
ду

) 

К
он

ти
нг

ен
т,

 
на

 п
от

ре
бу

 
як

ог
о 

пе
ре

ва
ж

но
 

сп
ря

м
ов

ан
а 

ро
бо

та
 

О
чі

ку
ва

ни
й 

пр
од

ук
т 

(п
ро

гр
ам

а,
 

ре
зо

лю
ці

я 
рі

ш
ен

ня
, 

зб
ір

ни
к)

 

О
рі

єн
то

вн
а 

кі
ль

кі
ст

ь 
уч

ас
ни

кі
в 

Ре
це

нз
ен

т,
 

ке
рі

вн
ик

  

Ч
ле

н 
ре

да
кц

ій
но

ї 
ко

ле
гі

ї 
зб

ір
ни

ка
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Рецензування дисертацій, монографій, підручників, авторефератів, посібників, програм 

1 Січень 2019  Рецензування збірників ранс дисцип 
завдань фізики та астрономії (автор 
В.М. Карпуша) 

Учителі фізики Рецензія 25 Лабудько С.П.  

2 Протягом І 
півріччя  

Рецензування навчально-методичного 
посібника 

Викладачі кафедри ОІТ Рецензія 1 Антонченко М.О.  

3 Січень-грудень 
2019  

Рецензування програм з позашкільної 
освіти 

Педагоги закладів 
позашкільної освіти 

Рецензії 64 Сєрих Л.В. Рецензент  

4 Січень-грудень 
2019  

Рецензування публікацій слухачів 
курсів підвищення кваліфікації до 
подання до часопису кафедри ТМЗО 
«Науково-методичний ПРОСТІР»  

Педагоги, бібліотекарі 
закладів освіти 

Видання 
часопису 
«Науково-
методичний 
ПРОСТІР» 

64 Сєрих Л.В. Головний 
редактор, 
рецензент  

5 Серпень 2019  Підсумки організації та проведення 
ЗНО 2019 у Сумській області та 
підготовка до ЗНО-2020 

Учні та вчителі закладів 
загальної середньої освіти 

Інформаційно-
методичний 
посібник 

300 Удовиченко І.В. Рецензент 
 

2. Редагування збірників матеріалів Міжнародних, Всеукраїнських, обласних  конференцій (симпозіумів, форумів) 
1 Січень-лютий 

2019  
ІІІ всеукраїнська науково-методична 
практична конференція «Особистісно-
професійна компетентність педагога: 
теорія і практика» 

Науковці, методисти, 
управлінці, учителі 

Збірник 
матеріалів 
конференції  

250 Сєрих Л.В. Головний 
редактор, 
рецензент 

2 Листопад  
2019  

ІІІ всеукраїнська науково-педагогічна 
конференція «Формування в закладі 
освіти  компетентності екологічної 
грамотності та здорового життя»  

Науковці, методисти, 
управлінці, педагоги  

Збірник 
матеріалів 
конференції 

100 Успенська В.М.  

3 Грудень 2019  Інформаційно-цифрова компетентність 
педагога 

Учителі різних 
спеціальностей 

Збірник 
наукових праць 

100 Петрова Л.Г. Захарова І.О. 
Герасименко Н.В. 
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Подліняєва О.О. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Протягом року Наукове видання статей магістрантів Магістри Збірник 

наукових праць 
студентів, 
магістрантів та 
молодих 
дослідників 

 Захарова І.О. Нікітін Ю.О. 
Грицай М.С. 

3. Наукове керівництво проектом з отриманням гранту, науковим проектом, експериментальним майданчиком, інноваційною діяльністю, 
аспірантами 

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

Учні, учителі закладів 
загальної середньої 
освіти області 

Участь у 
конкурсах, 
змаганнях, 
турнірах 
учителів, учнів  

9000 Удовиченко І.В. обласний 
координатор 
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РОЗДІЛ VІІ. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

7. 1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 
 

Таблиця 7.1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Січень  Забезпечити роботу лабораторій інституту у 

напрямку організаційно-методичного 
супроводу управління інноваційною 
діяльністю. 

Педагоги області План роботи 
лабораторій 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Успенська В.М. 
Прядко Л.О. 
Петрова Л.Г. 
Вознюк А.В. 

Члени 
лабораторій 

2 Лютий–
Березень 

Анотований каталог публікацій щодо 
реалізації дослідно-експериментальної 
роботи та інноваційної діяльності в 
загальноосвітніх навчальних закладах 
області всеукраїнського і регіонального 
рівнів за 2018 рік. 

Загальноосвітні 
навчальні заклади 
області 

Збірник матеріалів  КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Управління 
(відділи) освіти 
райдержадміні- 

ранс  
міськвиконкомів 

3 Березень, 
жовтень 

Забезпечити участь науково-педагогічного 
колективу Інституту в  
XІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади 
освіти». 

Науково-педагогічні 
працівники, завідувачі 
кафедр, керівники 
навчальних закладів 

Обмін досвідом  КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 

4 Квітень  Провести обласний науково-практичний 
семінар «Перспективні освітні технології у 
формуванні та діяльності сучасних закладів 
освіти». 
 

Координатори 
інноваційної та дослідно-
експериментальної 
діяльності районних 
(міських) методкабінетів 

Рекомендації за 
результатами 
проведення 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Наукові 
керівники 
лабораторій, 
експериментів та 
проектів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Травень 

 
Провести Дні науки у КЗ СОІППО. 
 

Науково-педагогічні 
працівники, завідувачі 
кафедр 

Вшанування кращих 
науковців за 
досягнення в 
науково-методичній 
роботі, заслуги в 
реалізації державної 
політики в галузі 
національної освіти, 
високий рівень 
професіоналізму 
 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 

6 Травень 
 

Провести засідання наукового круглого 
столу в рамках відзначення Днів науки 
України. 
 

Науково-педагогічні 
працівники, завідувачі 
кафедр 

Підвищення ролі та 
відповідальності 
молодих учених за 
розвиток наукового 
потенціалу держави, 
та посилення їх 
участі в організації 
наукових досліджень. 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 

7 Травень 
 

Провести обласний науково-практичний 
семінар «Технології науково-методичного 
супроводу в освітніх проектах». 

Заклади загальної 
середньої освіти 

Рекомендації за 
результатами 
проведення 

 КУ ССШ 
№2  
м. Суми 
 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Наукові 
керівники 
лабораторій, 
експериментів та 
проектів 

8 Червень  Узагальнити стан впровадження дослідно-
експериментальної роботи в загальноосвітніх 
навчальних закладах області. 

Методисти РМК, 
керівники 
експериментальних 
навчальних закладів 

Звіт 
експериментальних 
закладів 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Наукові 
керівники 
експериментів  

9 Червень Підготувати звіт з наукової роботи  
КЗ СОІППО за перше півріччя 2019 року 

Викладачі, науковці Звіт з наукової 
роботи 
 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 

10 Вересень– 
Жовтень  

Оновити банк даних інновацій в навчальних 
закладах області. 

Керівники навчальних 
закладів 

Банк даних  КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Управління 
(відділи) освіти 
райдержадмі-
ністрації 
міськвиконкомів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 Листопад 

 
Вивчити і узагальнити стан впровадження 
інноваційної діяльності в навчальних 
закладах області. 

Методисти РМК, 
керівники 
експериментальних 
навчальних закладів 

Загальний звіт  КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Наукові 
керівники 
експериментів та 
проектів 

12 Грудень  Підготувати звіт з наукової роботи  
КЗ СОІППО за 2019 рік . 

Викладачі, науковці Звіт з наукової 
роботи 
 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 

13 Грудень Підготувати  план з наукової роботи 
КЗ СОІППО на 2020 рік. 

Викладачі, науковці План з наукової 
роботи 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 

14 Щоквартал
ьно 

Проводити збір та узагальнення матеріалів 
щодо участі науково-педагогічних 
працівників Інституту у наукових заходах 
(конференціях, симпозіумах, круглих столах 
тощо) та звітувати про їх проведення на 
науково-методичній раді КЗ СОІППО. 

Науково-педагогічні 
працівники, завідувачі 
кафедр 

Звіт  КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 

15 Протягом 
року 

Забезпечити аналітичне наповнення та 
систематичне оновлення сайту інституту щодо 
здійснення дослідно-експериментальної та 
інноваційної  
роботи. 

Методисти РМК, 
керівники 
експериментальних 
навчальних закладів 

Інтернет-сторінка  КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
 

Науково-
видавничий 
відділ 

16 Протягом 
року  

Проаналізувати діяльність та узагальнити 
досвід роботи науково-педагогічних 
лабораторій КЗ СОІППО. 

Керівники лабораторій Електронна база 
даних 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Успенська В.М. 
Прядко Л.О. 
Петрова Л.Г. 
Вознюк А.В. 

Завідуючі кафедр 

17 Протягом 
року 

Здійснювати науково-методичне 
консультування керівників 
експериментальних навчальних закладів 
щодо організації дослідно-
експериментальної роботи. 

Керівники 
експериментальних 
навчальних закладів 

Консультації  КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ  

Науково-
педагогічні 
працівники 

18 Протягом 
року  

Підготувати матеріали щодо надання статусу 
експериментального навчального закладу, 
реалізації та результатів дослідно-
експериментальної роботи на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів 
(всеукраїнського, регіонального рівнів) 
 
 

Керівники 
експериментальних 
навчальних закладів 

Узагальнення 
матеріалів  

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Управління 
(відділи) освіти 
райдержадміні-
страції 
міськвиконкомів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19 Протягом 

року  
Науково-методичний супровід реалізації 
проектів в області. 

Учасники проектів Рекомендації щодо 
реалізації проектів 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Керівники 
проектів 

20 Протягом 
року 

Кооперація й укладання угод про наукове 
співробітництво з провідними навчальними, 
науково-дослідними установами, науково-
виробничими об’єднаннями й іншими 
установами України і зарубіжжя. 

Заклади-партнери Укладання угод з 
закладами-
партнерами 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 

21 Протягом 
року 

Проводити облік законодавчих та інших 
нормативних актів з питань наукової 
діяльності та доводити до відома 
структурних підрозділів інституту 
інформацію щодо змін в нормативних актах, 
нові акти та рекомендації МОН України. 

Науково-педагогічні 
працівники, завідувачі 
кафедр 

Інформування  КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 

22 Протягом 
року 

Інформувати кафедри про наукові заходи, що 
проводяться іншими навчальними і 
науковими закладами. 

Науково-педагогічні 
працівники, завідувачі 
кафедр 

Інформування  КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 

23 Протягом 
року 

Сприяти участі у міжнародних науково-
дослідних, освітніх і культурних програмах. 

Науково-педагогічні 
працівники, завідувачі 
кафедр 

Інформування  КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 

24 Протягом 
року 

Здійснювати облік: основної  
науково-дослідної діяльності кафедр та 
інших наукових структурних підрозділів 
Інституту. 

Науково-педагогічні 
працівники, завідувачі 
кафедр 

Інформування 
Узагальнення 
матеріалів 

 КЗ 
СОІППО 

Грицай С.М. 
Науково-
видавничий 
відділ 

Завідувачі 
кафедр 
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7. 2. Координація дослідно-експериментальної діяльності 
Таблиця 7.2.1 

 
№ 
з\
п 

Назва експерименту Мета експерименту Термін  Місце проведення 

1 2 3 4 5 
Експерименти Всеукраїнського рівня 

1. Науково-методичні 
засади впровадження 
фінансової грамотності в 
навчально-виховний 
процес навчальних 
закладів 

Навчити учнівську молодь практичним 
аспектам фінансового планування, 
управління власними фінансами та 
відповідальної поведінки як споживача 
фінансових послуг 

2012-
2019  

1. Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів імені Героя 
Радянського Союзу І. М. Середи Великописарівської районної ради Сумської 
області; 
2. Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради 
Великописарівського району Сумської області; 
3. Комунальний заклад Березівської сільської ради «Слоутський навчально-
виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний 
заклад «Волошка»; 
4. Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. М. О. Лукаша 
Кролевецької районної ради Сумської області; 
5. Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної 
ради Сумської області; 
6. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської 
ради Сумської області; 
7. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської міської 
ради Сумської області; 
8. Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області; 
9. Комунальний заклад Сумської обласної ради Конотопська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів; 
10. Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Лебединської міської 
ради Сумської області; 
11. Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської міської 
ради Сумської області; 
12. Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Лебединської міської 
ради Сумської області; 
13. Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Охтирської міської ради 
Сумської області; 
14. Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 1 ім. П. І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області; 
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   15. Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № Тростянецької районної 

ради Сумської області; 
15. Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької 
районної ради Сумської області; 
16. Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Тростянецької 
районної ради Сумської області; 
17. Тростянецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Тростянецької 
районної ради Сумської області; 
18. Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької 
районної ради Сумської області; 
19. Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 
ступенів – ліцей Шосткинської міської ради Сумської області; 
20. Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради 
Сумської області; 
21. Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради 
Сумської області; 
22. Комунальний заклад Глухівська спеціалізована школа-інтернат  
І-ІІІ ступенів ім. М. І. Жужоми Сумської обласної ради; 
23. Комунальна установа Сумська гімназія № 1, м. Суми; 
24. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів  № 4, м. Суми; 
25. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7, м. Суми; 
26. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми; 
27. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. 
Д. Турбіна, м Суми; 
28. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. 
Суми; 
29. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м. 
Суми; 
30. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3, м. 
Суми; 
31. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. 
Суми; 
32. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26, м. 
Суми. 
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2. «Школа майбутнього» Створення моделі школи: яка навчає, як 

потрібно і належно розуміти значення 
знань, їх постійного поширення і  
використання для досягнення якомога 
кращих результатів тобто вчить стати 
успішним у реальному житті; яка якісно 
впливає на освітнє середовище шляхом 
створення моделі громадсько-активної 
школи. 

2016-
2020  

1. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів  
№ 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради Сумської 
області;  
2. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 23 Сумської міської ради Сумської області; 
3. Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської 
ради Сумської області; 
4. Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської міської 
ради Сумської області; 
5. Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської 
ради Сумської області;  
6. Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія 
Гуляницького Конотопської міської ради Сумської області; 
7. Павленківський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад Лебединської районної ради Сумської 
області. 

3. «Упровадження науково-
педагогічного проекту 
«Філологічний Олімп» 
 

Упровадження новітніх педагогічних 
технологій у професійну діяльність 
вчителів-словесників; прискорення процесу 
трансформації елементів перспективного 
педагогічного досвіду роботи в загальну 
(масову) практику; сприяння розвитку 
компетентності та професійної майстерності 
та виробленню власного стилю педагога. 
 

2016-
2020 

1. КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім.  
Д. Косаренка Сумської міської ради Сумської області; 
2. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України 
Олександра Аніщенка Сумської міської ради Сумської області; 
3. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Сумської міської ради 
Сумської області; 
4. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Сумської міської ради 
Сумської області; 
5. КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка 
Сумської міської ради Сумської області;; 
6. КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9,  
Сумської міської ради Сумської області; 
7. КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка Сумської міської ради Сумської області; 
8. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12  
ім. Б. Берестовського Сумської міської ради Сумської області; 
9. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13  
ім. А.С. Мачуленка Сумської міської ради Сумської області; 
10. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна 
Сумської міської ради Сумської області; 
11. КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 Сумської міської ради 
Сумської області; 
12. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19  
ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради Сумської області; 
13. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Сумської міської ради 
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    14. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради 

Сумської області; 
15. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Сумської міської ради 
Сумської області; 
16. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. 
Суми, Сумської області; 
17. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Сумської міської ради 
Сумської області; 
18. КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 Сумської міської ради 
Сумської області; 
19. КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради 
Сумської області; 
20. КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 Сумської міської ради 
Сумської області; 
21. КУ Сумська гімназія № 1 Сумської міської ради Сумської області; 
Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс  імені  Олексія  
Братушки  »Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  - дошкільний навчальний 
заклад № 16»  Сумської  міської ради 

4. «Психолого-педагогічне 
забезпечення особис-
тісно-зорієнтованої 
освіти на засадах 
гуманної педагогіки в 
середньому 
загальноосвітньому 
навчальному закладі» 

Побудувати і апробувати модель 
психологічного та педагогічного 
забезпечення особистісно-орієнтованої 
освіти на засадах гуманної педагогіки в 
середньому загальноосвітньому 
навчальному закладі в умовах становлення 
громадянського суспільства в Україні. 

2016-
2021 

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

5. «Формування здатності 
конкурентоспроможного 
випускника школи до 
успішної адаптації в 
контексті інтеграції до 
європейського середовища» 

Створити й апробувати модель освітнього 
закладу, в основу якого покладена ідея 
створення таких організаційно-педагогічних 
умов, за яких учні після закінчення школи 
стануть успішними та конкурентоздатними 
 

2016-
2021 

1. Конотопська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 7  
ім. Григорія Гуляницького Конотопської міської ради Сумської області 
 

6. «Варіативні моделі 
комп'ютерно-орієнтова-
ного середовища 
навчання предметів 
природничо-
математичного циклу в  
загальноосвітньому 
навчальному закладі» 

Розробити, обґрунтувати та 
експериментально перевірити варіативні 
моделі використання комп'ютерно-
орієнтованого середовища навчання 
шкільних предметів природничо-
математичного циклу загальноосвітнього  
навчального закладу 

2016-
2019 

1. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської області»; 
2. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський навчально-
виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей Шосткинської 
міської ради Сумської області»; 
3. Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської  
міської ради Сумської області. 
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7. «Формування життєвої 

компетентності 
вихованців у 
позашкільному 
навчальному закладі – 
Школі сприяння 
здоров’ю.» 

Виявити, теоретично обґрунтувати та 
експериментально перевірити 
організаційно-педагогічні умови 
формування життєвої компетентності 
вихованців у позашкільному навчальному 
закладі – Школі сприяння здоров’ю 
 

2016-
2020 

1. Комунальний заклад Сумської міської ради – Сумський міський центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

 

8. «Здоров’язбережувальна 
технологія «Навчання у 
русі» в системі 
оздоровчо-виховної 
роботи загальноосвітніх 
навчальних закладів» 

Розроблення здоров’язбережувальної 
системи навчання у загальноосвітньому 
навчальному закладі на основі «Сім’я - 
школа» для реалізації гармонійного 
інтелектуального і фізичного розвитку; 
формування психофізичного стану учнів 6-
12 років шляхом упровадження 
здоров’язбережувальної технології 
«Навчання у русі». 

2016-
2020 

1. Опорний заклад Великочернеччинська спеціалізована  школа І-ІІІ 
ступенів  Сумської районної ради Сумської області; 
2. Опорний заклад Верхньосироватська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів 
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області; 
3. Косівщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної 
ради Сумської області; 
4. Низівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради 
Сумської області; 
5. Стецьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної 
ради Сумської області; 
6. Хотінська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Хотінської селищної ради 
Сумської районної ради Сумської області. 

9. «Стандартизація 
наскрізної соціально-
психологічної моделі 
масового впровадження 
медіаосвіти у вітчизняну 
педагогічну практику» 

Експериментально перевірити 
результативність і стандартизацію 
вітчизняної соціально-психологічної моделі 
інтенсивного масового впровадження 
наскрізної медіаосвіти у вітчизняну 
педагогічну практику, підвищення рівня 
медіакомпетентності педагогів і студентів 
педагогічного і психологічного профілю. 

2017-
2022 

1. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської 
міської ради Сумської області; 
2. Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів імені Героя 
Радянського Союзу І. М. Середи Великописарівської районної ради Сумської 
області; 
3. Андріяшівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської районної 
ради Сумської області; 
4. ОНЗ «Великобубнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Роменської районної ради Сумської області; 
5. ОНЗ «Хмелівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Роменської районної ради 
Сумської області; 
6. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська гімназія 
Шосткинської міської ради Сумської області»; 
7. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський навчально-
виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 9 – дошкільний 
навчальний заклад Шосткинської міської ради Сумської області; 
8. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 
Сумської міської ради Сумської області; 
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   9. Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-

інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»; 
Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти. 

10. «Розроблення і 
впровадження 
навчально-методичного 
забезпечення початкової 
освіти в умовах 
реалізації нового 
Державного стандарту 
початкової загальної 
середньої освіти»  

Розробити, науково обґрунтувати та 
експериментально перевірити навчально-
методичне забезпечення початкової освіти в 
умовах реалізації нового Державного 
стандарту початкової загальної середньої 
освіти. 
 

2017-
2022 

1. Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Недригайлівської селищної ради Сумської області (опорний заклад); 
2. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська спеціалізована 
школа І ступеня № 13 Шосткинської міської ради Сумської області»; 
3. Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської 
районної ради Сумської області; 
4. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
27, Сумської міської ради Сумської області. 

11. «Дидактико-методичне і 
навчальне забезпечення 
реалізації 
концептуальних засад 
реформування 
початкової освіти» в 
межах освітнього 
проекту «На крилах 
успіху» 

Розробити і обґрунтувати дидактично-
методичні та навчальне забезпечення 
виховного процесу і навчання предметів 
інваріативного складника базового плану 
початкової школи у контексті реалізації 
основних концептуальних положень 
модернізації початкової освіти. 
 

2017-
2020 

1. Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Конотопської 
міської ради Сумської області; 
2. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської 
міської ради Сумської області; 
3. Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської 
ради Сумської області; 
4. Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Радіка 
Руднєва Путивльської районної ради Сумської області; 
5. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, 
м. Суми, Сумської області; 
6. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  № 10 
ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка,  м. Суми, Сумської області; 
7. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 
Сумської міської ради Сумської області; 
8. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня  
№ 30 «Унікум» Сумської міської ради Сумської області; 
9. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 
ім. В. Стрельченка Сумської міської ради, Сумської області;  
10. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 7 
імені Максима Савченка Сумської міської ради, Сумської області; 
11. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, 
Сумської міської ради, Сумської області; 
12. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 
ім. Б. Берестовського Сумської міської ради, Сумської області; 
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   13. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 

Сумської міської ради, Сумської області; 
14. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 
Сумської міської ради, Сумської області; 
15. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 
імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради, Сумської області; 
16. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 
Сумської міської ради, Сумської області; 
Опорний заклад Верхньо-сироватьска спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. 

12. «Технологія навчання 
учнів початкової школи 
«Розумники» (Smart 
Kids)» 

Формування навчального середовища 
початкової школи з використанням 
електронних освітніх ігрових ресурсів. 

2017-
2022 

1. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 12 
ім. Б. Берестовського Сумської міської ради Сумської області; 
2. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 15 
ім. Д. Турбіна Сумської міської ради Сумської області; 
3. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ПІ ступенів № 17 
Сумської міської ради Сумської області; 
4. Конотопська загальноосвітня школа І-ПІ ступенів № 5 Конотопської 
міської ради Сумської області; 
5. Конотопська спеціалізована школа І-ПІ ступенів № 9 Конотопської 
міської ради Сумської області; 
6. Конотопська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 10 Конотопської 
міської ради Сумської області; 
7. Конотопська загальноосвітня школа І-ПІ ступенів № 11 Конотопської 
міської ради Сумської області;  
8. Конотопська спеціалізована школа І-ПІ ступенів № 12 Конотопської 
міської ради Сумської області; 
9. Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Конотопської 
міської ради Сумської області; 
10. Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Конотопської 
міської ради Сумської області; 
11. Комунальний заклад Сумської обласної ради Конотопська 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-П ступенів Конотопської міської 
ради Сумської області; 
12. Конотопський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І 
ступеня - дошкільний навчальний заклад Конотопської міської ради Сумської 
області;  
13. Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ПІ ступенів № 1  
ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської області;  
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   14. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Шосткинської міської ради Сумської 
області». 

13. «Науково-методичні 
засади створення та 
функціонування 
Всеукраїнського 
науково-методичного 
віртуального STEM-
центру (ВНМВ STEM-
центр)» 
 

Науково обґрунтувати та експериментально 
перевірити ефективність науково-
методичних засад створення та 
функціонування науково-методичного 
віртуального STEM-центру, що забезпечує 
інтегроване використання науково-освітніх 
ресурсів на засадах єдиного інформаційного 
простору системи освіти України для 
забезпечення навчально-дослідницької 
діяльності учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів на основі загальних 
стратегій між предметного 
(трансдисциплінарного) підходу до 
навчання у шкільній освіті, що 
підтримується прогресивною педагогікою. 

2017-
2021 

1. Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-
інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей». 
 

14. «Формування у підлітків 
національно-культурної 
ідентичності у 
загальноосвітніх 
навчальних закладів» 
 

Виявлення особливостей менталітету 
українців та історичної спадкоємності 
сучасних культурних традицій, окреслення 
напрямів роботи сучасної школи у справі 
формування громадянської самосвідомості 
учнів. 

2017-
2019 

1. Білопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Білопільської 
районної ради Сумської області. 

 

15. «Формування позитивної 
громадської думки щодо 
освітніх інновацій». 
 

Упровадження системи роботи, орієнтованої 
на формування позитивного ставлення 
педагогічних працівників, учнівської 
молоді, батьків та широкої громадськості до 
переходу загальноосвітніх навчальних 
закладів на 12-річний термін навчання, 
профілізацію старшої школи, розширення 
практики державно-громадського 
управління освітою. 

2017-
2020 

1. Боромлянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Боромлянської сільської ради 
Тростянецького району Сумської області. 
 

16. Теоретико-методичні 
засади розвитку 
особистісно-професійної 
компетентності педагога в 
системі післядипломної 
педагогічної освіти 

Обґрунтувати методику розвитку, 
розробити та експериментально перевірити 
модель розвитку особистісно-професійної 
компетентності педагога в системі 
педагогічної післядипломної освіти. 

2017-
2021 

1. Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-
інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей»; 
2. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 
ім. Максима Савченка Сумської міської ради Сумської області;  
3. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 
Сумської міської ради Сумської області;  
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   4. Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської 

ради Сумської області; 
5. Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Недригайлівської селищної ради Сумської області (опорний заклад). 

17. «Розроблення і 
впровадження 
навчально-методичного 
забезпечення 
інтегрованого курсу 
«Природничі науки» для 
10-11 класів закладів 
загальної середньої 
освіти»  
 

Проектування, наукового обґрунтування 
дидактичних засад створення та 
експериментальної перевірки навчально - 
методичного забезпечення інтегрованих 
курсів «Природничі науки», підготовка та 
перепідготовка вчительських кадрів. 
 

2018-
2022 

1. Ворожбянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 3 Білопільської 
районної ради Сумської області; 
2. Павленківський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад Лебединської районної ради; 
3. Опорний заклад Верхньосироватська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області; 
4. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 
імені Максима Савченка Сумської міської ради;  
5. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 
Сумської міської ради;  
6. Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 3 Недригайлівської 
районної ради Сумської області. 

18. «Електронний підручник 
для загальної середньої 
освіти» (E-book for 
secondary education 
(EBSE)). 

Створення в Україні передумов для 
розвитку системи виробництва якісного 
освітнього електронного комітету та 
забезпечення повсюдного доступу до нього 
здобувачів повної загальної середньої 
освіти. 

2018-
2021 

1. Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. 
П.І.Калнишевського Роменської міської ради Сумської області; 
2. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 15 імені Д. Турбіна, м. Суми, Сумської області; 
3. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської 
міської ради Сумської області. 
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7. 3. Стан ведення дослідно-експериментальної, інноваційної та проектної діяльності в закладах освіти Сумської області 
Таблиця 7.3.1 

 
Кількість закладів освіти 

Експерименти Інновації Проекти 
№ 
з/п Райони 

Кількість 
закладів 

учасників 
експериментів 

та проектів 
Всеукраїнський 

рівень 
Регіональний 

рівень 
Всеукраїнський 

рівень 
Рівень  

навчального 
закладу 

Міжнародний рівень Всеукраїнський 
рівень 

Регіональний 
рівень 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Білопільський 19 2    4 13  
2. Буринський 11     8 3  
3. В. – Писарівський 7 2   2 3   
4. Глухівський 24    9 12 3  
5. Конотопський 14    3 9 1 1 
6. Краснопільський 6 1    3 2  
7. Кролевецький 20 2  1 7 5 5  
8. Лебединський 19 2   1 13 3  
9. Л. – Долинський 12     3 8 1 
10. Недригайлівський 6 1    4 1  
11. Охтирський 6     5 1  
12. Путивльський 13 1    6 6  
13. Роменський 18 3    12 3  
14. С.- Будський 3     2 1  
15. Сумський 34 4    15 13 2 
16. Тростянецький 18 5    9 4  
17. Шосткинський 32    20 10 2  
18. Ямпільський 26    9 10 7  
19. м. Глухів 17 3   1 8 5  
20. м. Конотоп 60 21  3 12 16 8  
21. м. Лебедин 28 6   9 4 9  
22. м. Охтирка 28 3  1 1 10 13  
23. м. Ромни 18 3   1 9 5  
24. м. Шостка 64 7  3 22 17 14 1 
25. м. Суми 134 60  7 1 27 33 6 
26. Миколаївська СР 

Білопільський р. 
3      2 1 

27. Кириківська СР  
В.-Писарівський р. 
 

4 1    1 2  
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28. Березівська СР 

Глухівський р. 
19 1   5 4 8 1 

29. Шалигинська СР 
Глухівський р. 

5    3 1 1  

30. Миропільська СР 
Краснопільський р.  

        

31. Грунська СР 
Охтирський р. 

5     2 1 2 

32. Хотінська СР 
Сумський р. 

7 1    4 2  

33. Миколаївська СР 
Сумський р. 

5     2 2 1 

34. Бездрицька СР 
Сумський р. 

1      1  

35. Нижньосироватська 
СР Сумський р. 

1     1   

36. Дружбівська міська 
рада Ямпільський р. 

2     1 1  

37. Недригайлівська СР 8 2   2 1 3  
38. Зноб-Новгородська 

СР С. – Будський 
1     1   

39. Боромлянська СР 
Тростянецький р.  

7 1    3 2 1 

40. Кролевецька міська 
рада 

4   1 2  1  

41. Краснопільська СР          
42. Тростянецька міської 

ради 
2      2  

43. Вільшанська СР 
Недригайлівського р. 

5    2  2 1 

44. Комишанська СР 
Охтирського р. 

        

45. Чернеччинська СР 
Охтирського р. 

        

46. Коровинська СР 
Недригайлівського р.  

1    1    

47. Буринська міська 
ради  

1      1  

48. Дубов’язівська СР 
Конотопського р. 
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49. Степанівська СР 

Сумського р. 
2      1 1 

50. Бочечківська СР 
Конотопського р.  

        

51. Верхньосироватська 
СР Сумського р.  

6 3     2 1 

52. Новослобідська СР 
Путивльського р.  

        

53. Чупахівська СР 
Охтирського р. 

        

54. ДПТНЗ 1       1 
Усього 727 135  16 113 245 197 21 
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7. 4. Науково-методичний супровід впровадження освітніх інновацій 
Таблиця 7.4.1 

 

№ Напрям діяльності Заходи Термін Науковий 
керівник Координатори 

 

1 2 3 4 5 6 
Планування діяльності лабораторії на 2019 рік Січень 
Проведення обласного семінару «Упровадження наскрізної 
інтегрованої медіаосвіти» 

Травень 

Висвітлення діяльності лабораторії з проблем медіаосвіти та 
медіаграмотності  

Червень, 
грудень  

Компонування збірника програм з медіа-освітньої діяльності Листопад 
Діагностика рівня медіакультури та ставлення суб’єктів освітнього 
процесу до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій 

Протягом 
року 

Оновлення бази даних навчальних закладів області, що впроваджують 
медіаосвіту 

Протягом 
року 

Формування медіаграмотності як важливого показника професійної 
підготовки педагога під час навчальної дисципліни  «Інформаційно-
цифрові технології» та курсів за вибором «Медіаграмотність учасників 
освітнього процесу» 

Протягом 
року 

Проведення засідань творчих робочих груп щодо технології 
впровадження медіаосвіти, ролі ІКТ, комунікації і творчості у 
вітчизняній моделі медіаосвіти 

Протягом 
року 

Інформування педагогів області щодо заходів з проблем медіаосвіти та 
медіаграмотності 

Протягом 
року 

Підтримка та просування сайту науково-дослідної лабораторії з 
проблем медіаосвіти та медіаграмотності 

Протягом 
року 

Підтримка та просування платформи для проведення вебінарів з 
тематики лабораторії 

Протягом 
року 

Організація он-лайн комунікації серед педагогів області з 
впровадження медіаосвіти у педагогічну практику 

Протягом 
року 

Участь у наукових конференціях, методичних і практичних семінарах, 
тренінгах 

Протягом 
року 

Організація та проведення конкурсу робіт з інтеграції медіа в освітній 
процес в рамках щорічної он-лайн науково-освітньої виставки 
«Інноваційні стратегії інформатизації освіти» 

Згідно 
графіку 

1 Науково-дослідна 
лабораторія з 
проблем медіаосвіти 
та медіаграмотності 

Звітування за результатами виконання заходів відповідно плану за 
2019 рік 

Протягом 
року 

Петрова Л.Г. Шаванов С.В. 
Лобода В.В. 
Наконечна Л.М. 
Шевченко Т.О. 
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1 2 3 4 5 6 
Науково-методичний та організаційний супровід проектів: 
Впровадження всеукраїнських проектів / програм 
«Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю» 
«Мережа шкіл, дружніх до дитини» 
«Захисти себе від ВІЛ» 
«Маршрут безпеки» 
«Вчимося жити разом» 
«Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської 
молоді» 

Протягом 
року 

 Успенська В.М. 

Дослідно-експериментальна робота 
Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою 
«Формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному 
навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю» (КЗ Сумської 
міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді) 
Дослідно-експериментальна робота на рівні навчального закладу з 
проблеми «Виховання здорового способу життя засобами музейної 
педагогіки» (Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 
Лебединської міської ради Сумської області) 

Протягом 
року 

Успенська В.М  

Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою 
«Здоров’язбережувальна технологія «Навчання в русі» в системі 
оздоровчо-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів» 

Протягом 
року 

Успенська В.М. Деменков Д.В. 
Успенська В.М. 

Наукові конференції, симпозіуми, семінари,  
фестивалі різного рівня з проблеми здоров’язбереження 
Організація, проведення, доповіді (розділ 3.1.) 

Протягом 
року 

 Успенська В.М. 

Виконання державних документів та звітний контроль за ними 
Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» (Закон України від 20.10.2014 
№ 1708-VII) 
Державна соціальна програма «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року 
(затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2018 р. № 453) 

Протягом 
року 

 Успенська В.М. 

2 Лабораторія з 
проблем 
здоров’яспрямованої 
діяльності в закладах 
освіти 

Обласна Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ на 
2015-2018 роки (затверджена рішенням Сумської обласної ради від 
22.05.2015) 
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1 2 3 4 5 6 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти 
України «Про подальше впровадження міжнародного проекту 
«Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» в Україні» (від 
20.07.1998 № 206/272) 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти 
України «Про подальший розвиток міжнародного проекту 
«Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» в Україні» (від 
29.04.2002 № 157/281) 
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про 
затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс-захист сучасної 
моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» (від 
20.11.2011 № 828) 
Наказ Міністерства освіти та науки України «Про затвердження 
Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя 
у дітей та молоді» (від 21.07.2004 № 605) 
Рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації від 17.04.2015 «Про стан збереження та 
зміцнення здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму в 
закладах освіти Глухівського, Сумського районів та м. Шостка» 
Наказ 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) 
Наказ 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) 
Наказ 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) 
Публікації 
Публікації наукових статей 
Видання методичних рекомендації для педагогів 
Ведення вкладки «Скарбниця здоров’я» в газеті «Педагогічна 
трибуна» 
Підготовка нормативної бази освітньої діяльності КЗ СОІППО з 
проблем здоров’язбереження 
Публікації інформації (прес-релізи) на сайті КЗ СОІППО 

Протягом 
року 

Успенська В.М.  
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1 2 3 4 5 6 
1. Науково-дослідницька діяльність.  
1.1. Розробка структурно-функціональної моделі діяльності закладів 
освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи. 
1.2. Створення освітньо-розвивального середовища засобами 
проектних технологій в освітніх округах. 

Протягом 
року 

2. Науково-методична діяльність. 
2.1. Науково-методичне консультування всіх учасників освітнього 
процесу об’єднаних територіальних громад. 
2.2. Науково-методична просвіта всіх учасників освітнього процесу 
об’єднаних територіальних громад. 
2.3. Організація та проведення науково-методичних заходів різного 
рівня. 

Протягом 
року 

3. Навчально-методична діяльність. 
3.1. Проведення проблемно-тематичних курсів за очно-дистанційною 
формою навчання для директорів НВК за проблемою «Психолого-
організаційні аспекти управління педагогічними працівниками в 
освітніх округах». 
3.2. Розробка методичних рекомендацій щодо створення структурно-
функціональної моделі діяльності закладів освіти в умовах 
упровадження Концепції Нової української школи. 
3.3. Розробка методичних рекомендацій щодо створення освітньо-
розвивального середовища засобами проектних технологій в освітніх 
округах. 

Протягом 
року 

4. Організаційно-методична діяльність. 
4.1. Організація співпраці з закладами освіти різного рівня та 
громадськими організаціями з метою створення умов для 
професійного вдосконалення керівників закладів освіти Сумської 
області. 
4.2. Участь у науково-практичних заходах різного рівня з метою 
підвищення рівня готовності всіх суб’єктів  

Протягом 
року 

Вознюк А.В. 
 

Грицай С.М. 
Захарова І.О. 
Перлик В.В. 
Гільова Л.Л. 
Кулик Н.А. 
Марухина І.В. 
Чижиченко Н.М. 
 

3 Науково-дослідна 
лабораторія з 
організації роботи 
опорних шкіл 

освітнього процесу до конструктивної співпраці в рамках об’єднаної 
територіальної громади. 
4.3. Висвітлення результатів діяльності лабораторії. 
4.4. Підготовка до видання науково-методичної продукції. 
4.5. Оновлення бази даних опорних закладів в рамках об’єднаних 
територіальних громад. 
4.6. Проведення засідань творчих робочих груп щодо успішного 
функціонування опорних шкіл. 
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1 2 3 4 5 6 
4.7. Планування діяльності лабораторії на 2019 рік. 
4.8. Звітування за результатами виконання заходів відповідно плану за 
2019 рік. 
Організація та проведення засідань лабораторії інклюзивного 
навчання на 2019 рік 

Протягом 
року 

Співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами, спеціальними 
навчальними закладами, інклюзивно-ресурсними центрами 

Протягом 
року 

Розробка та викладання спецкурсів щодо впровадження інклюзивного 
навчання в рамках підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Протягом 
року 

Семінар-практикум для учителів та асистентів вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за  інклюзивною 
формою навчання «Команда психолого-педагогічного супроводу 
дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної 
середньої освіти» 

Лютий 
2019 року 

Організація та проведення обласного семінару-практикуму для 
учителів та асистентів вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, 
які працюють за інклюзивною формою навчання «Індивідуальна 
програма розвитку – основний освітній документ для дітей з 
особливими освітніми потребами» 

Березень 
2019 року 

Організація та проведення обласного семінару «Роль асистента 
вчителя в класі з інклюзивним навчанням: основні функції і завдання, 
форми співпраці» 

Квітень 
2019 року 

Індивідуальні бесіди з логопедами, вихователями щодо оптимальних 
шляхів своєчасного виявлення дітей із порушеннями мовлення на 
надання їм відповідної корекційної допомоги 

Протягом 
року 

Консультації педагогів щодо адаптації навчальних програм до 
пізнавальних можливостей учнів з особливими освітніми потребами, 
формування толерантного ставлення до дітей з обмеженими 
психофізичними можливостями та їх батьків 

Протягом 
року 

Індивідуальні консультації педагогів щодо специфіки навчання та 
оцінювання дітей з особливими освітніми потребами 

Протягом 
року 

Участь у наукових конференціях, методичних і практичних семінарах, 
тренінгах 

Протягом 
року 

4 
 

Лабораторія 
інклюзивного та 
інтегрованого 
навчання КЗ СОІППО 

Індивідуальні консультації батьків щодо специфічних проявів 
поведінки та особливостей пізнавальної діяльності у дітей, які мають 
особливі освітні потреби»  
 
 

Протягом 
року 

Прядко Л.О. Троіцька М.Є. 
Борцова М.В. 
Єфремова Г.Л. 
Панченко С.М. 
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1 2 3 4 5 6 
Забезпечити роботу центру компетентнісно-орієнтованої освіти 
інституту у напрямі організаційно-методичного супроводу розвитку 
особистісно-професійної компетентності педагога. 

Січень 
2019 року 

Драновська С.В. 
 

Жук М.В. 
Успенська В.М. 
Шевченко Т.О. 
Єфремова Г.Л. 
Чижиченко Н.М. 

Реалізація ІІ етапу експерименту відповідно до визначених критеріїв 
та показників (індикаторів). 

Січень - 
квітень  
2019 року 

Драновська С.В. 
 

Жук М.В. 
Успенська В.М. 
Шевченко Т.О. 
Єфремова Г.Л. 
Чижиченко Н.М. 

Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Сучасний вимір та стратегії формування особистісно-професійної 
компетентності педагога». 

Квітень  
2019 року 

Грицай С.М. 
Драновська С.В. 
Кириченко О.М. 

Жук М.В. 
Успенська В.М. 
Шевченко Т.О. 
Єфремова Г.Л. 
Чижиченко Н.М. 

Підбиття підсумків II (концептуально-діагностичного) етапу 
дослідно-експериментальної роботи. 

Травень  
2019 року 

Грицай С.М. 
Драновська С.В. 
 

Жук М.В. 
Успенська В.М. 
Шевченко Т.О. 
Єфремова Г.Л. 
Чижиченко Н.М. 

Експериментальне впровадження моделі розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога в умовах післядипломної 
педагогічної освіти. 

Червень 
2019 року 

Грицай С.М. 
Драновська С.В. 
 

Жук М.В. 
Успенська В.М. 
Шевченко Т.О. 
Єфремова Г.Л. 
Чижиченко Н.М. 

Практична апробація розробленого науково-методичного 
забезпечення з проблеми експерименту. 

Протягом 
року 

Драновська С.В. 
 

Жук М.В. 
Успенська В.М. 
Шевченко Т.О. 
Єфремова Г.Л. 
Чижиченко Н.М. 

Організація та участь у науково-практичних заходах щодо розвитку 
особистісно-професійної компетентності педагога у системі 
післядипломної педагогічної освіти. 

Протягом 
року 

Грицай С.М. 
Драновська С.В. 
Вознюк А.В. 
Кириченко О.М. 

Жук М.В. 
Успенська В.М. 
Шевченко Т.О. 
Єфремова Г.Л. 
Чижиченко Н.М. 

5 Центр 
компетентнісно-
орієнтованої освіти 

Проаналізувати діяльність та узагальнити досвід роботи Центру 
компетентнісно-орієнтованої освіти КЗ СОІППО. 

Протягом 
року 

Драновська С.В. 
 

Жук М.В. 
Успенська В.М. 
Шевченко Т.О. 
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1 2 3 4 5 6 
Єфремова Г.Л. 
Чижиченко Н.М. 

Науково-методичне консультування всіх учасників освітнього 
процесу базових закладів освіти. 

Протягом 
року 

Науково-методична просвіта всіх учасників освітнього процесу 
базових закладів освіти. 

Протягом 
року 

Організація та проведення науково-методичних заходів різного рівня. Протягом 
року 

Проведення підвищення кваліфікації з курсу «Психолого-
організаційний супровід суб’єктів освітнього процесу в закладах 
освіти» для вчителів різних категорій, які є учасниками проекту. 

Протягом 
року 

Висвітлення результатів щодо реалізації проекту. Протягом 
року 

Оновлення бази даних закладів освіти в рамках реалізації проекту. Протягом 
року 

Планування діяльності творчої групи щодо реалізації проекту на 2019 
рік. 

Протягом 
року 

6 
 

Всеукраїнський 
проект «Розвиток 
соціальної 
згуртованості 
суб’єктів освітнього 
процесу» 

Звітування за результатами виконання заходів відповідно плану за 
2019 рік. 

Протягом 
року 

Вознюк А.В. 
 

Гільова Л.Л. 
Кулик Н.А. 
Чижиченко Н.М. 
 

7 STEM-груп 
«Теоретико-
методологічні та 
практичні аспекти 
STEM-освіти» 

Науково-методичний супровід упровадженням практичної діяльності 
в закладах освіти: 
Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вільшанської 
сільської ради Недригайлівського району Сумської області  
Козацький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Бочечківської сільської ради 
Конотопського району Сумської області  
Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Миколаївської 
селищної ради Білопільського району Сумської області 
Грунська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя 
Радянського Союзу А.М.Діхтяренка Грунської сільської ради 
Охтирського району Сумської області 
Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Недригайлівської селищної ради Сумської області 

Протягом 
року 

Сєрих Л.В. Байдак Ю.В. 
Успенська В.М. 
Коростіль Л.А. 
Кода С.В. 
Крот Г. 
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РОЗДІЛ VIII. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  
 

8. 1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 
Таблиця 8.1.1. 

№
 з/

п 

Т
ер

м
ін
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ж
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бо
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О
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м
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-
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кт
, 

ре
зо
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я 
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ш
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, 
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ог
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м
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пі
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уч
ни

к,
 зб

ір
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к 
то

щ
о)

 

О
рі

єн
то

вн
а 

кі
ль

кі
ст

ь 
уч

ас
ни

кі
в 

М
іс

це
 

пр
ов

ед
ен

ня
 

В
ід

по
ві

да
ль

ні
 о

со
би

, 
ор

га
ні

за
то

ри
 

(П
ІБ

, п
ос

ад
а)

 

С
пі

во
рг

ан
із

ат
ор

и 

П
ро

по
зи

ці
ї щ

од
о 

ім
ід

ж
ев

ог
о 

та
 

ін
ф

ор
м

ац
ій

но
го

 
су

пр
ов

од
у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

1 Жовтень-
грудень 
2019 

Проведення четвертої щорічної он-
лайн науково-освітньої виставки « 
Інноваційні стратегії інформатизації 
освіти» 
 

– представники обласних Інститутів 
післядипломної педагогічної  
освіти; 
– представники загальноосвітніх 
навчальних закладів, вищих 
навчальних закладів; 
– представники органів виконавчої 
влади та органів місцевого  
самоврядування; 
– представники громадських 
організацій, бізнесових кіл, 
спеціалізованих наукових та 
інформаційних видань тощо. 

Он-лайн каталог 
п’ятої науково-
освітньої виставки 

100 
осіб 

Он-лайн   
ресурс 
СОІППО 

Петрова Л.Г. 
(завідувач кафедри 
ОІТ) 
Наконечна Л.М. 
(викладач кафедри 
ОІТ) 
Лобода В.В. 
(викладач кафедри 
ДШО) 
 

В
се

ук
ра

їн
сь

ка
 г

ро
ма

дс
ьк

а 
ор

га
ні

за
ці

я 
« 

Ко
нс

ор
ці

ум
 

за
кл

ад
ів

 п
іс

ля
ди

пл
ом

но
ї 

Ін
фо

рм
ац

ій
ні

 л
ис

ти
, і

нф
ор

ма
ці

я 
на

 с
ай

ті
 С

О
ІП

П
О

, к
аф

ед
ри

 О
ІТ

 

Методичний супровід Державних 
програм і проектів, конкурсів : 

  
 

2 Протягом 
року 

- Міжнародний конкурс з інформатики 
та комп’ютерного мислення- Бебрас» - 

Учителі різних спеціальностей Щоденник подій на 
електронному 
ресурсі 
https://sites.google.c
om/site/iktsoippo 

 Інтернет 
ресурс 

«Павленко І.М. 
(старший викладач 
кафедри ОІТ) 

 

Ін
фо

рм
ац

і
йн

і л
ис

ти
, 

ін
фо

рм
ац

і
я 

на
 с

ай
ті
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- Міжнародний конкурс з Web 
дизайну, комп’ютерної графіки та 
анімації 

Ніколаєнко М.С. 
(старший викладач 
кафедри ОІТ) 

- Всеукраїнський учнівський фізичний 
конкурс «Левеня-2019»- 

Лабудько С.П. 
(старший викладач 
кафедри ОІТ) 

3 Протягом 
року 

Упровадження всеукраїнського 
експерименту «Стандартизація 
наскрізної соціально-психологічної 
моделі масового впровадження 
медіаосвіти у вітчизняну педагогічну 
практику» 

Педагогічні працівники 
Відповідно 
програми 
всеукраїнського 
експерименту 

100 

Заклади-
учасники 

Петрова Л.Г. 
(завідувач кафедри 
ОІТ) 
 

 

4 Протягом 
року 

Тренінги за програмою 
«Медіаграмотність учасників 
освітнього процесу»  

Учителі різних спеціальностей Створення вікі-
статей  

СОІППО Куратори груп   

 Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки викладання курсу інформатики 
1 Протягом 

року 
Курси підвищення кваліфікації 
учителів інформатики за дистанційною 
формою навчання та кредитно-
модульною системою навчання 

Учителі інформатики Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
 

100 

СОІППО Петрова Л.Г. 
(завідувач кафедри 

ОІТ) 

  

2 Протягом 
року 

Експрес-курси «Розвиток ІКТ-
компетентності 
вчителя інформатики» (для вчителів 
інформатики, які викладатимуть 
інформатику з 2 класу) 

Учителі інформатики Сертифікат про 
навчання 

40 

СОІППО викладачі кафедри 
ОІТ 

 

  

3 Протягом 
року 

Курси за вибором «Алгоритмізація та 
програмування» 

Учителі інформатики Сертифікат про 
навчання 50 СОІППО викладачі кафедри 

ОІТ 
  

 Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток віртуальних педагогічних спільнот для розробки електронного освітнього 
контенту 

1 Протягом 
року 

Обмін досвідом учителів та  
опанування технології підтримки 
віртуальної навчальної діяльності 

Учителі різних спеціальностей  Навчальний вікі-
ресурс  
представлення 
електронного 
контенту  
професійного 
розвитку педагогів 
Сумщини  

50 

ві
кі

-р
ес

ур
с 

 
ht

tp
://

w
ik

i.s
oi

pp
o.

e
du

.u
a 

Куратори груп   
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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) методичних кабінетів (центрів) 

Таблиця 9.1.1 
 

№ 
з/п 

Термін 
проведення 

Зміст роботи 
(форма проведення 

заходу) 
Контингент задіяних 

О
чі

ку
ва

ни
й 

ре
зу

ль
та

т 
ро

бо
ти

 
аб
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ф
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м
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м
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О
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єн
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вн
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кі
ль

кі
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ь 
уч

ас
ни

кі
в 

Місце проведення 

Відповідальні 
особи, 

організатори, 
співорганізатори 

П
ро

по
зи

ці
ї з

 ім
ід

ж
ев

о-
 

ін
ф

рм
. с

уп
ро

во
ду

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  16.01.2019 Обласна  

навчально-методична 
сесія 
Особливості організації  
науково-методичної роботи 
з учителями-словесниками 
в об’єднаній 
територіальній громаді 

Методисти методичних 
кабінетів, керівники 
методичних об’єднань 
учителів української мови та 
літератури об’єднаних 
територіальних громад 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 50 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

Шерстюк Л.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.  30.01.2019 Обласний дидактико-

педагогічний колоквіум 
Забезпечення процесу 
наступності дошкільного 
закладу – початкової 
школи в умовах 
реформування освіти 

Педагогічні працівники 
відділів освіти, які опікуються 
дошкільною та початковою 
освітою; учителі початкових 
класів, вихователі закладів 
дошкільної освіти 
Бездрицької, Миколаївської, 
Нижньосироватської, 
Хотінської, Степанівської, 
Верхньосироватської 
об’єднаних територіальних 
громад Сумського району 

М
ет

од
ич

ні
 р

ек
ом

ен
да

ці
ї 30 Освітні заклади  

Миколаївської об’єднаної 
територіальної громади 
Сумського району 

Міщенко Л.Б. 
Геращенко М.П. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

3. 21.02.2019 Авторська творча 
майстерня  
Аксьонової О.П. 
Особливості упровадження 
авторської технології з 
фізичного виховання 
«Школа розумного руху» 

Спеціалісти управлінь 
(відділів) освіти, методисти 
районних (міських, ОТГ) 
методичних кабінетів, 
керівники методичних 
об’єднань, обласних творчих 
груп з дошкільної освіти; 
інструктори з фізичного 
виховання, вихователі закладів 
дошкільної освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

80 Заклади дошкільної 
освіти м. Конотоп 
 

Міщенко Л.Б.  
Зеленська Л.М. 
Гуминська О.П. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

4. 22.02.2019 Методичний порадник 
Передовий педагогічний 
досвід у контексті 
інновацій в освіті 

Методисти методичного 
кабінету, адміністрація 
закладів освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 15 Методичний кабінет 

відділу освіти  
виконавчого комітету 
Роменської міської рад 

Курган О.В. 
Мальцева Г.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

5. 26.03.2019 Авторська творча 
майстерня  
Шульги Л.М. 
Шляхи розвитку творчих 
здібностей дітей 
дошкільного віку засобами 
образотворчого мистецтва 

Спеціалісти управлінь 
(відділів) освіти, методисти 
районних (міських, ОТГ)  
методичних кабінетів, 
керівники методичних 
об’єднань, обласних творчих 
груп з дошкільної освіти; 
керівники гуртків, вихователі 
закладів дошкільної освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

50 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 
Шульга Л.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. 02.04.2019 Обласна школа передового 

педагогічного досвіду 
Сучасні форми роботи з 
обдарованою учнівською 
молоддю 

Методисти районних 
(міських, ОТГ) методичних 
кабінетів відділів (управлінь) 
освіти, які працюють за 
напрямом роботи з 
обдарованою учнівською 
молоддю 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 30 Методичний кабінет 

управління освіти 
Шосткинської міської 
ради 

Каленик О.В. 
Ларюк Е.Ф. 
Чухно З.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

7. 04.04.2019 Обласний семінар 
Оцінка результативності 
роботи вчителя – необхідна 
умова якісного викладання 
хімії 

Методисти районних 
(міських, ОТГ) методичних 
кабінетів, які опікуються 
питаннями викладання хімії в 
закладах загальної середньої  
освіти М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 36 КЗ СОІППО Метейко А.В.  
Коростіль Л.А. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

8. 04.04.2019 Обласна школа передового 
педагогічного досвіду 
Реалізація принципів 
модульного навчання учнів 
на уроках математики 

Керівники районних (міських, 
ОТГ) методичних об’єднань 
учителів математики закладів 
загальної середньої освіти 
 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

25 Ворожбянська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №3 
Білопільської районної 
ради 

Свєтлова Т.В, 
Євтушенко О.І. 
Руденко Л.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

9. 18.04.2019 Обласна педагогічна 
студія 
Соціально-економічна 
освіта дошкільників – 
сучасний погляд 
(за освітнім проектом 
«Афлатот») 

Спеціалісти управлінь 
(відділів) освіти, методисти 
районних (міських, ОТГ)  
методичних кабінетів, 
керівники методичних 
об’єднань, творчих груп з 
дошкільної освіти; вихователі 
закладів дошкільної освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

55 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

10. 18.04.2019 Методичний порадник 
Організація роботи 
методичної служби  
з виявлення, вивчення, 
узагальнення та поширення 
передового педагогічного 
досвід 

Методисти методичного 
кабінету відділу освіти, 
адміністрація закладів освіти 
Буринської об’єднаної 
територіальної громади, 
Буринського району М

ет
од

ич
ні

 
ре

ко
ме

нд
ац

ії 14 Методичний кабінет 
управління освіти 
молоді, спорту, 
культури та туризму 
Буринської міської ради 

Курган О.В.  
Конопленко Л.Г. 
Дяченко Г.В. 

Ін
фо

рм
ат

ор
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11. 14.05.2019 Методичний порадник  

Організація роботи 
методичної служби з 
виявлення, вивчення, 
узагальнення та поширення 
передового педагогічного 
досвіду 

Методисти методичного 
кабінету відділу освіти, 
адміністрація закладів освіти 
Сумського району 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 20 Опорний заклад 

Садівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Сумської 
районної ради  

Курган О.В. 
Назарова О.І. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

12. 15-16.05. 
2019 

Обласний науково-
практичний семінар  
Аналіз якості освітнього 
процесу 
в системі педагогічної 
діяльності  
 

Завідувачі методичних 
кабінетів відділів (управлінь) 
освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, міських рад, 
об’єднаних територіальних 
громад 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

53 Відділ освіти, молоді і 
спорту Роменської 
районної державної 
адміністрації, 
методичний кабінет  
відділу освіти, молоді і 
спорту Роменської 
районної державної 
адміністрації 

Удовиченко І.В.  
Шаповалова О.П. 
Гавриленко Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

13. 21.05.2019 Обласний науково-
практичний семінар 
Компетентісний підхід у 
формуванні екологічної 
свідомості дошкільників 

Спеціалісти управлінь 
(відділів) освіти, методисти 
районних (міських, ОТГ) 
методичних кабінетів; 
керівники методичних 
об’єднань, обласної творчої 
групи з дошкільної освіти; 
інструктори з фізичного 
виховання, вихователі 
закладів дошкільної освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

55 Заклади дошкільної 
освіти Тростянецької 
міської об'єднаної 
територіальної громади, 
Боромлянської 
селищної ради 
Тростянецького району 

Міщенко Л.Б. 
Ковтун Є.Ф. 
Касьяненко С.І.  
Фондикова О.В. 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

14. Серпень 
2019 

Інструктивно-
методичний семінар-
нарада  
щодо організованого 
початку  
2019-2020 н.р. 

Завідувачі, методисти 
методичних кабінетів відділів 
(управлінь) освіти  
райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, міських рад, 
ОТГ; керівники предметних 
методичних об’єднань 

Ін
ст

ру
кт

ив
но

-
ме

то
ди

чн
і 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

500 КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 
Удовиченко І.В. 
методисти КЗ 
СОІППО 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15. 11-12.09. 

2019 
Обласний науково-
практичний семінар  
Методичний супровід 
навчальних досліджень 
здобувачів освітніх послуг 
у новій українській школі  

Завідувачі методичних 
кабінетів відділів (управлінь) 
освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, міських рад, 
об’єднаних територіальних 
громад 
 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 100 Відділ освіти та 

методичний кабінет 
відділу освіти 
Великописарівської 
райдержадміністрації 

Удовиченко І.В.  
Дмитриченко С.О. 
Плотнікова С.П. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

16. 27.09.2019 Методичний порадник 
Передовий педагогічний 
досвід у контексті  
інновацій в освіті 

Методисти методичного 
кабінету, адміністрація 
закладів освіти Лебединської 
районної державної 
адміністрації 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 24 Методичний кабінет 

відділу освіти  
Лебединської районної 
державної адміністрації 

Курган О.В.  
Сагайдачна Н.М. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

17. 10.10.2019 Галерея творчих 
портретів учителів 
(майстер-клас переможця  
ІІ (регіонального) туру 
конкурсу «Учитель  
року – 2019» у номінації 
«Основи здоров’я») 
 

Методисти з предмета 
«Основи здоров’я» районних 
(міських, ОТГ) методичних 
кабінетів відділів (управлінь) 
освіти; керівники методичних 
об’єднань учителів основ 
здоров’я закладів загальної 
середньої освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

30 Заклад загальної 
середньої освіти 
переможця обласного 
(регіонального) туру 
конкурсу «Учитель року 
– 2019»  
у номінації «Основи 
здоров’я» 

Голубенко Т.С. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

18. 11.10.2019 Обласний семінар 
Інноваційна діяльність 
закладу освіти як один із 
чинників соціалізації 
обдарованих дітей 

Методисти відділів 
(управлінь) освіти, які 
відповідають за напрям 
роботи з обдарованою 
учнівською молоддю; учителі, 
які готують учнів до 
предметних олімпіад та 
конкурсів 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

35 Тростянецька 
спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 5 
Тростянецької міської 
ради 

Каленик О.В. 
Шабельник Н.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

19. 30.10.2019 Обласний науково-
практичний семінар 
Упровадження технології 
формування навичок 
сталого розвитку у 
вихованців закладів 
дошкільної освіти  

Спеціалісти управлінь 
(відділів) освіти, методисти 
дошкільної освіти районних 
(міських, ОТГ) методичних 
кабінетів, керівники 
методичних об’єднань, 
вихователі закладів 
дошкільної освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 

55 Заклади дошкільної 
освіти м. Глухів 
 

Міщенко Л.Б. 
Дячкова В.П. 
Самощенко В.О. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20. 01.11.2019 Методичний порадник 

Передовий педагогічний 
досвід у контексті  інновацій в 
освіті 

Методисти методичного 
кабінету, адміністрація 
закладів освіти 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 15 Методичний кабінет 

відділу освіти  
Ямпільської районної 
державної адміністрації 

Курган О.В.  
Власова Н.Л. 

П
ре

с-
ре

лі
з 

21. 27.11.2019 Обласний семінар 
Організаційно-методичне 
забезпечення проведення ІІ 
етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
трудового навчання в 2019-
2020 н.р. 

Методисти районних (міських, 
ОТГ) методичних кабінетів 
відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів; керівники 
методичних об’єднань учителів 
трудового навчання 

М
ет

од
ич

ні
 

ре
ко

ме
нд

ац
ії 53 КЗ СОІППО Коренева І.В. 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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9. 2. Діяльність та мережа районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів 
(центрів) 

 
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 освітнього процесу. 

На виконання Конституції України, Законів України з питань освіти, сучасних 
освітніх стратегій, методичну роботу у 2019 р.  організовано у контексті реалізації єдиної 
науково-методичної проблеми – «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: 

 реалізація наступності дошкільної та початкової загальної освіти, науково-
методичного супроводу впровадження Базового компонента дошкільної освіти; 

 реалізація державної політики щодо розвитку дошкільної, загальної середньої 
освіти, у контексті вимог Концепції «Нова українська школа»; 

 забезпечення ефективності змістового, організаційно-інформаційного супроводу 
процесу впровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної 
середньої освіти; проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного 
оцінювання; 

 створення компетентнісно орієнтованого середовища життєтворчості в старшій 
профільній школі на засадах інтеграції, кооперації та з урахуванням діяльнісного підходу; 

 науково-методичний супровід процесу викладання навчальних дисциплін у школі 
з метою підвищення якості знань учнів; 

 поліпшення національно-патріотичного, громадянського виховання учнівської 
молоді; 

 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; 

 створення умов для раннього виявлення творчих здібностей, розвитку 
обдарованості учнів; 

 інтенсифікація змісту загальноосвітньої підготовки, за допомогою організації: 
допрофільної та профільної підготовки учнів; навчання з використанням розвивальної, 
особистісно-зорієнтованої технологій; 

 підвищення ефективності освітніх послуг, забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти; 

 забезпечення функціонування та динамічного розвитку науково-методичного 
середовища районного (міського) рівнів, ефективної роботи  методичних кабінетів 
району (міста, ОТГ), – як сервісного центру; школи,  як ресурсного центру; 

 інтенсифікація процесу поширення передового педагогічного досвіду у ЗМІ, на 
освітніх інтернет-порталах; 

 підвищення: теоретичного, науково-методичного рівня педагогічних працівників, 
за допомогою використання активних форм «К – взаємодії», організації роботи шкіл 
(професійної адаптації  з акцентом на он-лайн формах проведення); продукування 
авторських  молодого учителя, творчого зростання учителів-предметників,  розробок; 
процесу написання актуальних практико-орієнтованих навчально-методичних комплексів, 
рівня «гриф МОН України»; динаміки професійного саморозвитку та зростання фахівців. 

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; 
 методичні порадники, колоквіуми, консиліуми, консультпункти; 
 дистанційне методичне спілкування (ве-бінардискусіна панель); 
 інноваційні форми «К-взаємодії» (студія, стартап, воркшоп) та ін. 
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Спільну діяльність Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
планує організувати у 2019 р. з районними (міськими, ОТГ) методичними кабінетами 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, ОТГ). 

Методична служба Сумської області (Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти – районні (міські, об’єднаних територіальних громад) методичні 
кабінети (центри) – методичні об’єднання вчителів-предметників) – автономна 
структура зі своїми іміджевими складовими, працює за самостійно побудованою 
моделлю, колегіально обраною темою, надаючи методичні консалтингові, сервісні послуги 
на замовлення, утворивши мобільну спільноту (рисунок 9.2.1). 

 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 державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання; 
добровільній участі в проектах, олімпіадах, конкурсах, турнірах; в організації учнівського 
самоврядування; випусках шкільних медіа-продуктів тощо. 

 Автономія батьків – у виборі закладів освіти, напряму профілізації; можливості 
здійснення батьківського нагляду. 

З метою реалізації «вертикалі» науково-методичного супроводу процесу надання 
освітньо-методичних послуг, в області існує централізоване планування методичних форм 
взаємодії, відповідно до організаційно-функціональної моделі. 

Форми методичної роботи районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів з 
учителями: 

–  методична рада, методичне об’єднання (предметне, циклове, профільне); 
– взаємовідвідування навчально-методичних заходів; 
– єдиний методичний день; 
– методичний семінар-практикум (семінар-нарада); 
– школи передового педагогічного досвіду, молодого вчителя (методиста, 

управлінця, майбутнього учителя-методиста), педагогічної майстерності; 
– проблемні (творчі, робочі, мобільні) групи (лабораторії); 
– науково-педагогічні (науково-методичні) конференції; 
– творчі звіти; 
– опорні школи;  
– методичні «мости»;  
– ярмарки педагогічних ідей (напрацювань);  
– аукціони методичних розробок;  
– педагогічні конкурси; 
– виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів); 
– методичні фестивалі та ін. 
 Найбільш запитувані  форми методичної роботи 2019р:. 
–  дидактико-методичні та тематичні колоквіуми;  
– методичні порадники та консиліуми; 
– мобільні консультпункти;  
– літературні (педагогічні, дидактико-методичні) студії;  
– виїзні педагогічні (творчі) майстерні;  
– навчання-інструктажі;  
–  майстер-класи;  
–  тренінги; 
– он-лайн (ве-бінар) заходи;  
– методичні веб-квести;  
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– франко (англо) лінгвістичні школи;  
– мобільні сторінки методиста (сайт Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти);  
– олімпіадний марафон. 
Спільну діяльність та методичну роботу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти організовує з районними (міськими, ОТГ) 
методичними кабінетами (центрами) відділів (управлінь) освіти, мережа яких подана в 
табл.9.2.1, географія розміщення на – рис. 9.2.2 

 

 
Рис. 9.2.1 Організаційно-функціональна модель діяльності  

методичної служби області. 
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Таблиця 9.2.1 
Мережа районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів 

 

Кількість посад (2018) 

З них 
№ 
з/п Район, місто Статус науково- методичної установи 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

керівника, посада 

К
іл

ьк
іс

ть
 п

ос
ад

 (2
01

6)
 

К
іл

ьк
іс

ть
 п

ос
ад

 (2
01

7)
 

У
сь

ог
о 

(у
 т

.ч
. 

об
сл

уг
. п

ер
со

на
лу

) 

За
ві

ду
ю

чі
 

Р(
М

)К
 

М
ет

од
ис

ти
 Інші 

посади 

 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 
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 - 

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 
Сумської області  

Наріжний 
Володимир  
Миколайович,  
завідувач  

15,5 15 9 1 6 3 

7. Кролевецький р-н Районний методичний кабінет відділу 
освіти Кролевецької  
районної державної адміністрації 

Желтобрюх Алла  
Іванівна,  
завідувач  

8 8 5 1 3 1 
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1 2 3 4 5  6 7 8 9 
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 3,75 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 

14. Сумський р-н Методичний кабінет відділу освіти 
Сумської районної державної 
адміністрації  

Назарова Олена 
Іванівна,  
завідувач  

13 14 12 1 7,5 4 

15. Тростянецький р-н Комунальний заклад Тростянецької  
районної ради «Районний методичний 
центр» 

Волочаєва Лариса  
Анатоліївна,  
директор 

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 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  

28,75 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 - 
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1 2 3 4 5  6 7 8 9 
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 3,75 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 Сумської області  

Мальцева Галина 
Дмитрівна,  
завідувач  

8 9 8 1 5,5 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 

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 - 
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1 2 3 4 5  6 7 8 9 
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 
Охтирського району Сумської області 

Часовських Ольга 
Володимирівна, 
завідувач 

- - 6 1 5 - 

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 
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Рис. 9.2.2 Географія розміщення районних (міських, ОТГ) методичних кабінетів 
(центрів) відділів (управлінь) освіти 
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РОЗДІЛ Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

10. 1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, 
навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

Таблиця 10.1.1 
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С
пі

во
рг

ан
із

ат
ор

и 

П
ро

по
зи

ці
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ор

м
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од
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Протягом 

року 
Європейский Центр 
ім.Вергеланда 

Навчальні 
заклади-учасники 
проекту 
«Демократична 
школа» 

Реалізація 
проектів 
навчальних 
закладів 

50 Суми-Київ-
Львів 
Глухів - 
Рубіжне-
Конотоп 

Ніколаєнко С.П. 
Луценко С.М. 

МОН України 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

2 Протягом 
року 

IREX/ Україна Педагогічні 
працівники 
закладів освіти 

Тренінг, edu 
workshop 

100 м. Суми Ніколаєнко С.П. 
Луценко С.М. 

 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

3 Протягом 
року 

DW Akademie  Педагогічні 
працівники 
закладів освіти 

Тренінг, edu 
workshop 

100 м. Суми Ніколаєнко С.П. 
Луценко С.М. 
 

Академія 
Української 
Преси (АУП) П

ре
с-

ре
лі

зи
 

4 Протягом 
року 

КазНУ ім. аль Фарабі Студенти, 
науковці 

Оn-line edu 
workshop, 
стаття 

20 м. Суми,  
м. Алматы 

Жук М.В. 
Півень А.Г. 
(СумДУ) 

СумДУ, 
КазНУ ім. аль 
Фарабі П

ре
с-

ре
лі

зи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Протягом 

року 
Державна Вища 
Східноєвропейська 
Школа в Перемишлі, 
(Польща) 

Науково-
педагогічні 
працівники 

Організація та 
проведення 
спільних 
освітніх заходів  

50 КЗ СОІППО Грицай С.М. Державна Вища 
Східно-
європейська 
Школа в 
Перемишлі, 
(Польща) П

ре
с-

ре
лі

зи
 

6 Протягом 
року 

Свідницький відділ 
Соціальної академії наук 
(Польща, 
Нижньосилезьке 
воєводство) 

Науково-
педагогічні 
працівники 

Організація та 
проведення 
спільних 
освітніх заходів  

50 КЗ СОІППО Грицай С.М. Свідницький 
відділ 
Соціальної 
академії наук 
(Польща, 
Нижньосилезь-
ке воєводство) П

ре
с-

ре
лі

зи
 

7 Протягом 
року 

Телавський державний 
університет імені Якоба 
Гогебашвілі (Грузія) 

Науково-
педагогічні 
працівники 

Організація та 
проведення 
спільних 
освітніх заходів  

50 КЗ СОІППО Грицай С.М. Телавський 
державний 
університет 
імені Якоба 
Гогебашвілі 
(Грузія) П

ре
с-

ре
лі

зи
 

8 Протягом 
року 

«Science» Європейска 
асоциація педагогів, 
психологів і медиків 

Науковці світу, 
педагоги області 

Участь у 
конференціях, 
семінарах, 
виданнях 

Кількість 
відвіду-
вачів 

КЗ СОІППО 
https://mail.ukr.n
et/desktop#send
msg/f=to=Fu1RJ
Pvc0oC_9u1L9
AiT9hN 

Сєрих Л.В.  

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

9 Протягом 
року 

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

Учні, учителі 
закладів загальної 
середньої освіти 
області 

Участь у 
конкурсах, 
змаганнях, 
турнірах 
учителів, учнів  

9000 Сумська 
область 

Удовиченко І.В. OU MIKSIKE, 
МОН України 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

10 Протягом 
року 

Міжнародний 
благодійний фонд 
«Здоров’я жінки та 
планування сім’ї» 

Педагоги закладів 
загальної 
середньої та 
професійно-
технічної освіти 

Організація та 
проведення 
спільних 
навчальних 
освітніх заходів  

200 Сумська 
область 

Успенська В.М. Міжнародна 
федерація 
планування 
сім’ї (IPPF), 
МОН України П

ре
с-

ре
лі

зи
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10. 2. Розробка та реалізація міжнародних програм та проектів 
Таблиця10.2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Протягом 

року 
Тематичні on-
line edu 
workshop 

Студенти, 
науковці 

Проведення 1-2 
заходів 

20 м. Суми,  
м. Алмати 

Жук М.В., Півень А.Г. (СумДУ), 
О.Михайленко-Блейон, Тод Блейон 
університет Онтаріо (Канада), А. 
Олексієнко Університет Гонконг 
(Кітай), Олена Сейтз «Україно-
американська асоціація 
працівників вищої освіти» 

СумДУ, 
КазНУ ім.  
аль Фарабі 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

2 Протягом 
року 

Експертні статті Працівники 
освіти 

Інформація на сайт 
КЗ СОІППО, 
стаття на сайті 
проекту 

Кількість 
відвіду-

вачів 

м. Суми, 
м. Київ 

Жук М.В. Проект «Освітня 
політика: портал 
громадських 
експертів» 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

3 Протягом 
року 

Проведення 
заходів edu 
workshop, 
тренінгів, 
тематичних 
дискусій 

Навчальні 
заклади-
учасники 
проекту 
«Демократична 
школа» 

Реалізація  
проектів 
навчальних 
закладів 

50 Суми-
Київ-Львів 
Глухів -
Рубіжне-
Конотоп 

Ніколаєнко С.П. 
Луценко С.М. 
 

МОН України, 
Європейскі 
Центр 
ім.Вергеланда, 
Рада Європи 
Мін. закорд. 
справ Норвегії 

П
ре

с-
ре

лі
зи

 

4 Протягом 
року 

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

Учні, 
учителі 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 
області 

Участь у 
конкурсах, 
змаганнях, 
турнірах учителів, 
учнів  

9000 Сумська 
область 

Удовиченко І.В. OU MIKSIKE, 
МОН України 

П
ре

с-
ре

лі
зи
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РОЗДІЛ ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ 
 

11. 1. Моніторинг освітньої діяльності  
Таблиця 11.1.1 
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од
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Участь у моніторингових дослідженнях міжнародного рівня 
1 За 

окремим 
графіком 
МОНУ 

Організація підготовки до 
проведення міжнародного 
дослідження якості освіти          
PISA-2021 

Педагогічні та 
науково-
педагогічні 
працівники 

  КЗ СОІППО Остапенко О.І. 
 

 

Пр
ес

-
ре

ліз
 

 
Участь у моніторингових дослідженнях всеукраїнського рівня 

1 За 
окремим 
графіком 
МОНУ 

Організація підготовки та 
проведення загальнодержавного 
моніторингового дослідження 
якості початкової освіти «Стан 
сформованості читацької та 
математичної компетентностей 
випускників початкової школи 
закладів загальної середньої освіти» 
 
 
 
 
 

Учні початкової 
ланки закладів 
загальної середньої 
освіти 

  КЗ СОІППО Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Самойлова Т.В. 
Черних О.В. 
 

УЦОЯО 

Пр
ес

-р
ел

із 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Моніторингові дослідження регіонального рівня 

1 Лютий 
2019 

Моніторингове дослідження стану 
реалізації Концепції «Нова 
українська школа» та впровадження 
Державних стандартів початкової 
загальної освіти 

Заступники 
директорів, 
учителі, учні 
 

Довідка про 
проведення 
дослідження, 
методичні 
рекомендації 

300 Краснопільська 
загальноосвітня школа       
I-III ступенів 
Краснопільської селищної 
ради, Недригайлівська 
спеціалізована 
загальноосвітня школа         
I-III ступенів 
Недригайлівської селищної 
ради 

Черних О.В. ДОН 
СОДА 

Пр
ес

-р
ел

із 

2 Лютий 
2019 

Моніторингове дослідження стану 
сформованості екологічної 
грамотності та 
здоров’язбережувальної 
компетентності учнів закладів 
загальної середньої освіти у 
контексті вимог «Нової української 
школи» 

Заступники, 
учителі, учні 

Довідка про 
проведення 
дослідження, 
методичні 
рекомендації 

300 м. Лебедин,  
Тростянецька міська рада 

Борисенко О.Ф. ДОН 
СОДА 

Пр
ес

-р
ел

із 

3 Березень 
2019 

Моніторингове дослідження якості 
надання освітніх послуг у закладах 
загальної середньої освіти 
об’єднаних територіальних громад 

Заступники 
директорів, 
учителі, учні 
 

Довідка про 
проведення 
дослідження, 
методичні 
рекомендації 

300 Кириківська селищна рада 
Великописарівського 
району, Зноб-Новгородська 
селищна рада Середино-
Будського району 

Жила О.М. ДОН 
СОДА 

Пр
ес

-р
ел

із 

4 Березень 
2019 

Моніторингове дослідження рівня 
сформованості соціальної 
компетентності учнів закладів 
загальної середньої освіти 

Учителі, учні, 
батьки 
 

Довідка про 
проведення 
дослідження, 
методичні 
рекомендації 

300 м. Конотоп,  
Роменський район 

Браткова Г.М. 
 

ДОН 
СОДА 

Пр
ес

-р
ел

із 

Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 
1 Січень 

2019 
Розробка інструментарію 
моніторингового стану реалізації 
Концепції «Нова українська школа» 
та впровадження Державних 
стандартів початкової загальної 
освіти 

Заступники 
директорів, 
учителі, учні 
 

Інструменти 
збирання інформації 
(анкети); 
засоби первинної 
обробки даних 
(підсумкові 

 
 

КЗ СОІППО, навчально-
методичний відділ 
моніторингу якості освіти 
та ЗНО 

Черних О.В.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Січень 

2019 
Розробка інструментарію 
моніторингового дослідження стану 
сформованості екологічної 
грамотності та здоров’язбережуваль-
ної компетентності учнів закладів 
загальної середньої освіти у контексті 
вимог «Нової української школи» 

Заступники, 
учителі, учні 

 
 

КЗ СОІППО, навчально-
методичний відділ 
моніторингу якості освіти 
та ЗНО 

Борисенко О.Ф.   

3 Лютий 
2019 

Розробка інструментарію 
моніторингового дослідження 
якості надання освітніх послуг у 
закладах загальної середньої освіти 
об’єднаних територіальних громад 

Заступники 
директорів, 
учителі, учні 
 

 
 

КЗ СОІППО, навчально-
методичний відділ 
моніторингу якості освіти 
та ЗНО 

Жила О.М.   

4 Лютий 
2019 

Розробка інструментарію 
моніторингового дослідження рівня 
сформованості соціальної 
компетентності учнів закладів 
загальної середньої освіти 

Учителі, учні, 
батьки 
 

таблиці); інструкції, 
пам’ятки для 
виконавців, 
інтерв’юерів, 
респондентів; 
інструктивно-
методичні 
рекомендації для 
районних (міських) 
координаторів щодо 
організації та 
проведення 
дослідження  

 
КЗ СОІППО, навчально-
методичний відділ 
моніторингу якості освіти 
та ЗНО 

Браткова Г.М.   

5 19 грудня 
2019 

Обласний вебінар «Підсумки 
проведених моніторингових 
досліджень за 2019 рік. Завдання на 
2020 рік» 

Відповідальні за 
організацію та 
проведення 
моніторингових 
досліджень у 
районах, містах, 
об’єднаних 
територіальних 
громадах 

Методичні 
рекомендації щодо 
удосконалення 
організації та 
проведення 
моніторингових 
досліджень  

53 КЗ СОІППО, навчально-
методичний відділ 
моніторингу якості освіти 
та ЗНО 

Удовиченко І.В. 
Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
 

 

Пр
ес

-р
ел

із 

6 Протягом 
року 

Поповнення обласного банку даних 
інструментарію моніторингових 
досліджень 

Завідувачі, 
методисти 
районних (міських) 
методичних 
кабінетів, 
керівників 
методичних служб 
об’єднаних 
територіальних 
громад, 
керівники закладів 
загальної середньої 
, професійної 
(професійно-
технічної), вищої 
освіти 

   Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
 

  



225 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Протягом 

року 
Висвітлення результатів проведених 
моніторингів через засоби масової 
інформації (друк в обласних 
періодичних освітянських 
виданнях) 

Педагогічні 
працівники 

   Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 

  

8 Протягом 
року 

Розміщення інформаційних 
повідомлень про підготовку та 
технологію проведення 
моніторингів, розміщення звітів за 
підсумками досліджень на web-сайті  
та ДОНСОДА та КЗ СОІППО 

Педагогічні 
працівники 

   Остапенко О.І.   

9 Протягом 
року 

Здійснення методичної, 
консультативної допомоги 
районним (міським) методичним 
кабінетам, освітнім установам           
з  питань  діагностики якості освіти 
та технології проведення 
моніторингових досліджень якості 
освіти 

Завідувачі, 
методисти районних 
(міських) 
методичних 
кабінетів, керівників 
методичних служб 
об’єднаних 
територіальних 
громад, 
керівники закладів 
загальної середньої, 
професійної 
(професійно-
технічної), вищої 
освіти 

   Удовиченко І.В. 
Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
 

  

10 Протягом 
року 

Підготовка інформаційно-
аналітичного бюлетеня 
«Моніторинг якості освіти в 
закладах загальної середньої освіти 
Сумської області у 2018/19 н.р.» 

Завідувачі, 
методисти районних 
(міських) 
методичних 
кабінетів, керівників 
методичних служб 
об’єднаних 
територіальних 
громад, 
керівники, учителі 
закладів загальної 
середньої, 
професійної 
(професійно-
технічної), вищої 
освіти 

   Удовиченко І.В. 
Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
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11.2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання  
 Таблиця 11.2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Інформаційно-роз’яснювальна робота 

1 Протягом року Консультування з питань  
проведення ЗНО 

Керівники, учителі, 
учні, батьки, 
відповідальні за ЗНО  

  КЗ СОІППО, 
навчально-
методичний 
відділ 
моніторингу 
якості освіти  
та ЗНО 
 

Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 
 

  

2 Січень  
травень 2019 

Інформаційно-пошукова робота 
щодо розміщення у періодичній 
пресі, на сайтах місцевих органів 
управлінь освітою інформації 
про ЗНО 

Відповідальні за 
ЗНО 

Статистичний 
звіт 

53 КЗ СОІППО, 
навчально-
методичний 
відділ 
моніторингу 
якості освіти та 
ЗНО 
 

Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Грудень  

2019 
Координація ходу організації та 
проведення уроків інформатики 
з метою ознайомлення з Інтернет 
ресурсами сайту ХРЦОЯО 

Учні закладів 
загальної середньої, 
професійної 
(професійно-
технічної), вищої 
освіти та учителі 
інформатики 

Довідка про 
проведення 
уроків 
інформатики, 
аналітичний та 
статистичний 
звіт 

8 400 КЗ СОІППО, 
навчально-
методичний 
відділ 
моніторингу 
якості освіти та 
ЗНО 
 

Остапенко О.І. 
Самойлова Т.В. 

  
 

 

П
ре

с-
ре

лі
з 

Організаційна робота 
1 08.01  

31.01.2019 
 

Координація ходу реєстрації 
учасників для проходження 
пробного ЗНО 
 

Особи, які виявили 
бажання 
ознайомитися із 
процедурою 
проведення ЗНО 

Аналітичний та 
статистичний 
звіт 

4 700 КЗ СОІППО, 
навчально-
методичний 
відділ 
моніторингу 
якості освіти та 
ЗНО 

Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
 

  
 

Консультаційні 
пункти 

П
ре

с-
ре

лі
з 

2 05.02  
25.03.2019 
 

Координація ходу реєстрації 
учасників для проходження 
основної сесії ЗНО 
 

Особи, які виявили 
бажання вступати до 
закладів вищої 
освіти у 2019 році 

Довідка про 
проведення 
реєстрації, 
аналітичний та 
статистичний 
звіт 

9 000 КЗ СОІППО, 
навчально-
методичний 
відділ 
моніторингу 
якості освіти  
та ЗНО 

Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Самойлова Т.В. 

  
 

Консультаційні 
пункти, 
ХРЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 

3 Січень  
лютий 
2019 

Добір персоналу пунктів 
проведення ЗНО та формування 
мережі 

Педагогічні та 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої, 
професійно-
технічної, вищої 
освіти Сумської 
області 

  КЗ СОІППО, 
навчально-
методичний 
відділ 
моніторингу  
якості освіти та 
ЗНО, місцеві 
органи 
управління 
освітою 

Остапенко О.І. 
 

Місцеві органи 
управління 
освітою,  
ХРЦОЯО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Березень 

2019 
 

Заповнення електронної бази 
даних персоналу пунктів 
проведення пробного ЗНО 

Педагогічні та 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої, 
професійно-
технічної, вищої 
освіти Сумської 
області 

  КЗ СОІППО, 
навчально-
методичний 
відділ 
моніторингу 
якості освіти та 
ЗНО, місцеві 
органи 
управління 
освітою 

Жила О.М. 
Самойлова Т.В. 
Черних О.В. 
 
 

Відповідальні 
за ЗНО в 
округах міст 
Глухів, 
Конотоп, 
Охтирка, 
Ромни, Суми, 
Шостка 
 

 

5 Лютий  
травень 
2019 

Підготовка (навчання-
інструктаж) осіб, залучених до 
роботи в пунктах проведення 
ЗНО  

Педагогічні та 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої, 
професійно-
технічної, вищої 
освіти Сумської 
області 

Довідка про 
проведення 
навчання, 
статистичний 
звіт 

2 100 Органи 
управління 
освітою міст 
Глухів, Конотоп, 
Охтирка, Ромни, 
Суми, Шостка 
 

Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 
 

Відповідальні 
за  ЗНО в 
округах міст 
Глухів, 
Конотоп, 
Охтирка, 
Ромни, Суми, 
Шостка  П

ре
с-

ре
лі

з 

6 Березень  
2019 

Проведення та участь в 
установчих нарадах для 
відповідальних за пункти 
проведення пробного ЗНО, їх 
помічників   

Відповідальні за 
пункти проведення 
пробного ЗНО, їх 
помічники 

 60 КЗ СОІППО Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 

ХРЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 

7 16.03.2019 
(українська мова 
і література) 
23.03.2019 

(іноземні мови, 
біологія, 
географія, 

історія України, 
математика, фізика, 
хімія) 
 

Проведення пробного ЗНО Особи, які виявили 
бажання перевірити 
процедуру 
проведення ЗНО 

Довідка про 
проведення 
пробного ЗНО, 
статистичний 
звіт 

4 700 Заклади  
загальної 
середньої, 
професійної 
(професійно-
технічної) та 
вищої освіти      
в округах міст 
Глухів, 
Конотоп, 
Охтирка, Ромни, 
Суми, Шостка  

Удовиченко І.В. 
Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 
 

ХРЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Квітень  травень 

2019 
 

Організація та проведення 
установчих нарад для 
відповідальних за пункти 
проведення ЗНО, їх помічників 
та відповідальних за ЗНО 

Відповідальні за 
ЗНО, відповідальні 
за пункти 
проведення ЗНО, їх 
помічники 

 200 КЗ СОІППО Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 

ХРЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 

9 Травень 
2019 
 

Проведення та участь                    
в установчій нараді з 
уповноваженими особами 
УЦОЯО 

Уповноважені особи 
УЦОЯО 

 50 КЗ СОІППО Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 

ХРЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 

10 Травень 
2019 
 

Заповнення електронної бази 
даних персоналу пунктів 
проведення ЗНО 

Педагогічні та 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої, 
професійної 
(професійно-
технічної), вищої 
освіти Сумської 
області 

  КЗ СОІППО, 
навчально-
методичний 
відділ 
моніторингу 
освіти та ЗНО, 
місцеві органи 
управління 
освітою 
 

Жила О.М. 
Самойлова Т.В. 
Черних О.В. 
 
 

Відповідальні 
за ЗНО в 
округах міст 
Глухів, 
Конотоп, 
Охтирка, 
Ромни, Суми, 
Шостка 

 

11 Травень 
2019 
 

Підбір кандидатів для роботи у 
регіональних експертних групах  

Педагогічні та 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої, 
професійної 
(професійно-
технічної), вищої 
освіти Сумської 
області 

 7 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
Остапенко О.І. 

 

 

12 Травень  
2019 

Координація ходу реєстрації 
учасників додаткової сесії 

Особи, які через 
об’єктивні причини 
не змогли взяти 
участь у зовнішньому 
незалежному 
оцінюванні 

Довідка про 
проведення 
реєстрації, 
аналітичний та 
статистичний 
звіт 

 КЗ СОІППО, 
навчально-
методичний 
відділ 
моніторингу 
якості освіти    
та ЗНО 

Остапенко О.І. 
Самойлова Т.В. 
Черних О.В. 

ХРЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 21.05.2019 

(математика) 
23.05.2019 

(українська мова і 
література) 
27.05.2019 
(французька,  
іспанська, 
німецька мови) 
28.05.2019 
(англійська мова) 
30.05.2019 

(фізика) 
04.06.2019 
(історія України) 
06.06.2019 
(біологія) 
11.06.2019 
(географія) 
13.06.2019 
(хімія) 

Проведення основної сесії ЗНО 
 

Особи, які виявили 
бажання вступати до 
закладів вищої 
освіти у 2019 році 

Довідка про 
проведення ЗНО, 
статистичний 
звіт 

 Пункти 
тестування на 
базі закладів 
загальної 
середньої, 
професійної 
(професійно-
технічної), 
вищої освіти в 
містах Глухів, 
Конотоп, 
Охтирка, Ромни, 
Суми, Шостка  

Удовиченко І.В. 
Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 

ХРЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 

14 26.06  12.07  
2019 
 (за окремим 
графіком) 

Проведення додаткової сесії  
 

Особи, які виявили 
бажання вступати до 
закладів вищої 
освіти у 2019 році 

Довідка про 
проведення 
додаткової сесії 
ЗНО, 
статистичний 
звіт 

 Пункти 
тестування на 
базі закладів  
вищої освіти       
у м. Харків 

Остапенко О.І. 
 

ХРЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 

15 За окремим 
графіком  

Організація та проведення 
вступних випробувань, що 
проводяться з використанням 
організаційно-
технологічних процесів здійснен
ня зовнішнього незалежного 
оцінювання при вступі на 
навчання для здобуття ступеня 
магістра 

Особи, які виявили 
бажання вступати до 
магістратури 

Довідка про 
проведення , 
статистичний 
звіт 

1 500 Пункти 
тестування на 
базі закладів  
вищої освіти       
у м. Суми 

Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 

ХРЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 За окремим 

графіком  
Організація та проведення 
мовного іспиту у тестовому 
режимі 

Особи, які виявили 
бажання вступати до 
закладів вищої 
освіти у 2019 році 

Довідка про 
проведення , 
статистичний 
звіт 

 Пункти 
тестування на 
базі закладів  
вищої освіти       
у м. Суми 

Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 

ХРЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 

17 Вересень 
грудень  2019 

Оновлення інформації в довідниках, 
структурних підрозділів  з питань 
освіти і науки обласних, місцевих 
органів управління освітою, ОТГ; 
освітніх закладів, що містяться в 
інформаційно-телекомунікаційній 
системі УЦОЯО 

Керівники органів 
управління освітою, 
ОТГ, освітніх 
закладів; 
відповідальні за ЗНО 

  КЗ СОІППО, 
навчально-
методичний 
відділ 
моніторингу 
освіти та ЗНО 

Остапенко О.І. 
Черних О.В. 

 

 

18 Грудень 
2019 

Організація навчання 
працівників, залучених до 
роботи у пунктах реєстрації 

Особи, які виявили 
бажання вступати до 
закладів вищої 
освіти у 2020 році 

 10 КЗ СОІППО Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 

ХРЦОЯО, 
відповідальні 
особи пунктів 
реєстрації  

П
ре

с-
ре

лі
з 

19 Грудень  
травень 
2019 

Участь у пролонгованих 
дистанційних семінарах з 
предметів, винесених на ЗНО 

Педагогічні та 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої, 
професійної 
(ррофесійно-
технічної), вищої 
освіти Сумської 
області 

Довідка про 
участь педагогів 
Сумської області 
у дистанційних 
семінарах 

 КЗ СОІППО Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 

Методисти  
КЗ СОІППО, 
які здійснюють 
методичний 
супровід 
викладання 
предметів, що 
винесені на 
ЗНО П

ре
с-

ре
лі

з 

20 Протягом року Розміщення інформаційних 
повідомлень про проведення 
ЗНО; розміщення звітів на       
web-сайті КЗ СОІППО 

Педагогічні та 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої, 
професійної 
(професійно-
технічної), вищої 
освіти Сумської 
області 
 

   Остапенко О.І. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Методична робота 

1 Протягом року 
 (за графіком 
МОНУ) 

Організація та проведення 
апробації тестових завдань із 
метою наповнення банку 
якісними тестовими завданнями 

Учні закладів 
загальної середньої, 
професійної 
(професійно-
технічної), вищої 
освіти 

Звіт про 
організацію та 
проведення 
апробації 
тестових завдань 

 Заклади загальної 
середньої, 
професійної 
(професійно-
технічної), вищої 
освіти 

Удовиченко І.В. 
Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 

ХРЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 

2 Протягом року  Підготовка інформаційно-
статистичних матеріалів «ЗНО 
2019 року в Сумській області» 

Педагогічні та 
науково-педагогічні 
працівники закладів 
загальної середньої, 
професійної 
(професійно-
технічної), вищої 
освіти Сумської 
області 

Інформаційно-
статистичні 
матеріали 

 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 
Самойлова Т.В. 

 

 

3 2 жовтня  
2019  

Нарада-вебінар  «Підсумки 
результативності складання 
учасниками зовнішнього 
незалежного оцінювання  
2019 року в Сумській області. 
Орієнтири на 2020 рік» 

Відповідальні за 
проведення  ЗНО в 
районах, містах, 
ОТГ, закладів 
професійної 
(професійно-
технічної), вищої 
освіти 

Методичні 
рекомендації 
стосовно 
підготовки та 
проведення  ЗНО 
у      2020 році  

53 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 

 

П
ре

с-
ре

лі
з 

4 Протягом року Сертифікація педагогічних 
працівників області 

Учителі Статистичний 
звіт 

  Остапенко О.І. 
Борисенко О.Ф. 
Браткова Г.М. 
Жила О.М. 
Черних О.В. 

ХРЦОЯО 
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РОЗДІЛ XIІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

12. 1. Робота бібліотеки 
Таблиця 12.1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Формування бібліотечного ресурсу 

1 Протягом 
року 

Надходження літератури, звірка з супроводжувальними 
документами 

Користувачі 
бібліотеки 

Примірник 2 Бібліотека Волобуєва І.І. _ _ 

2 Протягом 
року 

Приймання видань, що надійшли на заміну загублених Користувачі 
бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

3 Протягом 
року 

Внесення літератури до інвентарної книги Користувачі 
бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

4 Протягом 
року 

Технічна обробка книг, підручників і періодичних видань 
(штемпелювання, записи книг, формулярів) 

Користувачі 
бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

5 Протягом 
року 

Реєстрація періодичних видань (ведення реєстраційної картотеки, 
відмітка про одержання періодичних видань, розстановка, дата 
одержання) 

Користувачі 
бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

6 Протягом 
року 

Сумарний облік надходжень Користувачі 
бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

7 Протягом 
року 

Розстановка фонду (нових надходжень та видань, що повернули 
користувачі) 

Користувачі 
бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

8 Протягом 
року 

Каталогізація документів (редагування картотек, розстановка і 
вилучення карток у каталозі, ведення систематичної картотеки 
статей) 

Користувачі 
бібліотеки 

Картки 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 
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9 Протягом 
року 

Упровадження і використання сучасних інформаційних 
технологій (створення та використання баз даних з актуальних 
питань педагогічної науки) 

Користувачі 
бібліотеки 

 1 Бібліотека Волобуєва І.І.   Надання 
пропозицій 
викладачів 
та 
методистів 
щодо 
обрання 
тематики 

10 Жовтень-
листопад 

Оформлення річної передплати на періодичні видання Користувачі 
бібліотеки 

Комплект 2-3 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

11 Щомісячно 
(остання 
п’ятниця 
місяця) 

Організація та збереження бібліотечного фонду: 
 санітарний день 

Користувачі 
бібліотеки 

 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

Забезпечення доступу користувачів до інформації 
1 Протягом 

року 
Запис користувачів до бібліотеки Користувачі 

бібліотеки 
Читач 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

2 Протягом 
року 

Видача літератури: 
 на абонементі 
 у читальному залі 

Користувачі 
бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

3 Протягом 
року 

Приймання літератури від користувачів Користувачі 
бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

4 Протягом 
року 

Розстановка читацьких формулярів Користувачі 
бібліотеки 

Формуляр 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

5 Протягом 
року 

Добір літератури за темою з використанням довідкового апарату Користувачі 
бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

6 Протягом 
року 

Проведення індивідуальних бесід із користувачами Користувачі 
бібліотеки 

Бесіда 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

7 Протягом 
року 

Робота із заборгованістю (перегляд формулярів читачів, 
оповіщення боржників, відмітка про дату нагадування) 

Користувачі 
бібліотеки 

Формуляр 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

8 Протягом 
року 

Організація книжкових виставок: 
 нових надходжень; 
 тематичних виставок; 
 до пам’ятних та знаменних дат. 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ Розміщення 
інформації 
на сайті 
інституту 

9 Протягом 
року 

Організація бібліографічних картотек: 
 журнально-газетних статей 
 тематичних  

Користувачі 
бібліотеки 

Картка 
 

1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 
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10 Протягом 
року 

Складання списків нових надходжень Користувачі 
бібліотеки 

Список 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

11 Протягом 
року 

Виконання бібліографічних довідок Користувачі 
бібліотеки 

Довідка 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

12 Протягом 
року 

Підготовка та проведення бібліографічних  оглядів Користувачі 
бібліотеки 

Огляд 1  Волобуєва І.І.  _ _ 

13 Протягом 
року 

Індивідуальне та групове інформування Користувачі 
бібліотеки 

 1 Бібліотека Волобуєва І.І.  _ _ 

Управлінська діяльність у бібліотеці 
1 Квітень Звітування на науково-методичній раді на тему: «Інформаційно-

методичне забезпечення діяльності бібліотеки КЗ СОІППО у 
2018 році». 

Члени науково-
методичної ради 

Звіт 10 КЗ СОІППО Волобуєва І.І. _ _ 

2 Квітень Звітування на вченій раді на тему: «Про діяльність бібліотеки КЗ 
СОІППО у 2018 році: комплектацію, організацію та 
використання бібліотечного фонду». 

Члени вченої 
ради 

Звіт 11-
15 

КЗ СОІППО Волобуєва І.І. _ _ 

3 Листопад Підготовка плану роботи на 2020 рік Користувачі 
бібліотеки 

План 1 КЗ СОІППО Волобуєва І.І. _ _ 

4 Листопад- 
грудень 

Підготовка звіту про роботу бібліотеки за звітний рік Користувачі 
бібліотеки 

Звіт 1 КЗ СОІППО Волобуєва І.І. _ _ 

5 Протягом 
року 

Участь у нарадах, що їх проводить інститут Користувачі 
бібліотеки 

Наради 10-
15 

КЗ СОІППО Волобуєва І.І. _ _ 

6 Протягом 
року 

Щоденний статистичний облік роботи Користувачі 
бібліотеки 

Щоденник 1 Бібліотека Волобуєва І.І. _ _ 

 Протягом 
року 

Реклама бібліотеки (наповнення і використання власної сторінки 
бібліотеки на сайті інституту) 

Користувачі 
бібліотеки 

Інформація 1 КЗ СОІППО Волобуєва І.І. _ Розміщення 
інформації 
на сайті 
інституту 



236 
 

12. 2. Видавнича діяльність 
Таблиця 12.2.1 

 
  

Термін 
виконання Назва публікації Вид публікації Місце 

видання Видавництво 

Головний 
редактор 

(редакційна 
колегія) 

1 2 3 4 5 6 
Протягом 
року 

 «Педагогічна трибуна» №№1 – 12 
Продовжується безкоштовний друк статей публіцистичного, 
інформаційного, методичного спрямування (запланована кількість – 
понад 200); 
продовжується друк документів нормативно-законодавчої бази ДОН 
Сумської ОДА (запланована кількість – понад 10); 
широко висвітлюється реформування освіти у новоствореному 
розділі «Нова українська школа» (понад 20 матеріалів) 

Газета м. Суми НВВ СОІППО Головний  
редактор –  
Панасенко І.М. 

Протягом 
року 

«Освіта Сумщини» №№ 1-4  
Запланована кількість статей (понад 90) наукового, інформаційно-
методичного спрямування наступних тематичних блоків:  

 психологічна думка; 
 вища школа; 
 з досвіду роботи; 
 моніторинг; 
 проблеми виховання; 
 поетична сторінка; 
 акценти; 
 історія освіти; 
 освітні технології та інновації; 
 компетентнісна парадигма освіти; 
 національна історія та час. 

Журнал м. Суми НВВ СОІППО Редактори –  
Панасюра Г.С. 
Панасюк В.М. 
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1 2 3 4 5 6 
Передовий педагогічний досвід в контексті  інноваційних 
процесів в системі освіти 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО 
«Освіта Сумщини» 

Курган О.В. Лютий 2019 

Науково-дослідна робота з біології та екології (за 
результатами роботи обласної творчої групи) 

Методичні 
рекомендації 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Голубенко Т.С. 

Каталог публікацій працівників навчально-методичних 
відділів КЗ СОІППО за 2018 р. 

Брошура Суми НВВ КЗ СОІППО Курган О.В. 

Педагогічний менеджмент як інноваційний підхід в 
реалізації нового змісту біологічної освіти 

Стаття м. Суми 
 

НВВ КЗ СОІППО Голубенко Т.С. 

Березень 2019 

Формування предметних компетентностей учнів на уроках 
музичного мистецтва 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сердюк О.П. 

Форми методичної роботи з хімії щодо підвищення 
експериментальних умінь учасників освітнього процесу в 
системі післядипломної освіти  

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Метейко А.В. 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та  
ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
навчальних предметів (2019-2020 н. р., Сумська область) 

Інформаційно-
аналітичні 
бюлетені 

м. Суми 
 

НВВ КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
методисти КЗ 
СОІППО 

Позитивний імідж закладу загальної середньої освіти в 
умовах Нової Української школи як засіб створення 
інноваційного освітнього середовища 

Стаття м. Суми 
 

НВВ КЗ СОІППО Перлик В.В. 

Березень-
травень 2019 

Трудовий олімп Сумщини Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Коренева І.В. 
Квітень-травень 
2019 

Планування уроків фізичної культури у початкових класах 
в умовах нової української школи 

Методичний 
посібник 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Деменков Д.В. 

Теоретичні передумови роботи з обдарованими дітьми в 
умовах НУШ 

Стаття м. Суми 
 

НВВ КЗ СОІППО Каленик О.В. 

Толерантність як невід’ємна складова формування 
доброзичливих взаємин в учнівському колективі 

Стаття м. Суми 
 

РВВ КЗ СОІППО Захарченко І.О. 

Компетентність учителя трудового навчання Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Коренева І.В. 
Системний підхід до роботи закладу освіти над єдиною 
науково-методичною проблемою 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

Квітень 2019 
 

Методи навчання музики в сучасній школі Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сердюк О.П. 
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1 2 3 4 5 6 
Формуємо культуру харчування у дітей дошкільного віку Методичні 

рекомендації 
м. Суми НВВ КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Формування загальнокультурної компетентності учнів на 
уроках історії 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

Травень 2019 Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів 
на уроках української мови та літератури за допомогою 
електронних освітніх ресурсів 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Шерстюк Л.М. 

Система роботи з обдарованою учнівською молоддю у 
Сумській області 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Каленик О.В. Червень 2019 

Захисники Вітчизни варті наслідування Буклет м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

Серпень 2019 Організований початок 2019-2020 навчального року: 
викладання навчальних дисциплін, рівний доступ до 
якісної освіти 

Методичні 
рекомендації 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
методисти КЗ 
СОІППО 

Олімпіадні змагання 2019: у цифрах і коментарях Інформаційно-
статистичний 
бюлетень 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
Каленик О.В. 

Формування медіаграмотної особистості на уроках 
української мови та літератури в умовах нової української 
школи 

Стаття м. Суми «Освіта Сумщини» Шерстюк Л.М. 

Використання технології проблемного навчання на уроках 
історії 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Третьякова О.В.  

Технологічний підхід до формування компетентностей 
становлення особистості 

Методичні 
рекомендації 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

Вересень 2019 

Національно-патріотичне виховання учнів закладів 
загальної середньої освіти 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

Анотований каталог матеріалів передового педагогічного 
досвіду Сумської області  
за  2018/19 н.р. 

Брошура Суми НВВ КЗ СОІППО Курган О.В. Жовтень 2019 

Особливості використання інформаційно-комунікаційних 
технологій на уроках німецької мови  

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Єременко І.В.  
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Учителі англійської мови – агенти змін Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Клюніна Н.В.   

Дошкільна освіта Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Готуємося до олімпіади Методичні 
рекомендації 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 

Турнірний рух юних економістів на Сумщині Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Попов В.Д. 

Збірник тестів для поточного контролю з хімії.  
9 клас 

Дидактичні 
матеріали 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Метейко А.В. 

Проектна технологія навчання на уроках трудового 
навчання 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Коренева І.В. 

Організація роботи методичного кабінету з виявлення, 
узагальнення, поширення передового педагогічного 
досвіду. 

Стаття м. Суми Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 

Курган О.В. 

Математична мозаїка Збірник 
методичних 
матеріалів 

 НВВ КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 

Збірник практичних завдань з географії Навчально-
методичний 
посібник 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Попов В.Д. 

Педагогічні умови навчання обдарованих дітей у період 
відпочинку та оздоровлення (на прикладі ДПОЗ 
Санаторного типу «Ровесник») 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Каленик О.В. 

Листопад 2019 

Окремі методи розв’язування олімпіадних задач з 
астрономії 

Збірник 
методичних 
матеріалів 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Карпуша В.М. 

Ситуативні задачі з фізики як засіб формування життєвих 
компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти 

Збірник 
методичних 
матеріалів 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Карпуша В.М. Грудень 2019 

Тайм-менеджмент заступника директора з навчально-
виховної роботи 
 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Іващенко І.І. 



240 
 

1 2 3 4 5 6 
Інтеграція ромської національної меншини в українське 
суспільство на рівні закладів загальної середньої освіти 

Стаття м. Суми 
 

НВВ КЗ СОІППО Захарченко І.О. 

Соціально-економічна освіта дошкільників Методичний 
посібник 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Контроль, корекція знань учнів на уроці «Основи 
медичних знань» 

Збірка дидактико-
методичних 
матеріалів 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

Обласна відеотека для вчителів предмета «Захист 
Вітчизни» 

Методичні 
рекомендації 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

Дошкільна освіта: особливості організації освітнього 
процесу 

Стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 
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12. 3. Виставкова діяльність 
Таблиця 12.3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Січень 

(22.01.2019) 
 День Соборності та Свободи України Користувачі 

бібліотеки 
Виставка 8-10 Бібліотека Волобуєва І. І.  - - 

2 Березень 
(02.03.2019) 

195 років від дня народження  Костянтина Дмитровича 
Ушинського (1824–1870) 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 8-10 Бібліотека Волобуєва І.І.  - Інформація 
на сайті 
СОІППО 

3 Березень 
(09.03.2019) 

205 років від народження Тараса Григоровича  Шевченка 
(1814–1861) 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

4 Квітень 
(01.04.2019) 

210 років від дня народження Миколи Васильовича 
Гоголя                   (1809–1852)  

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 8-10 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

5 Травень 
(09.05.2019) 

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

6 Травень 
(13.05.2019) 

170 років від дня народження  Панаса Мирного (Панаса 
Яковича Рудченка) (1849–1920) 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

7 Червень 
(28.06.2019) 

День Конституції України Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 8-10 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

8 Серпень 
(07.08.2019) 

200 років від дня народження Пантелеймона 
Олександровича Куліша (1819–1897) 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - Інформація 
на сайті 
СОІППО 
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9 Серпень 

(24.08.2019) День незалежності України. Національне свято 
 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

10 Вересень 
(09.09.2019) 250 років від дня народження Івана Петровича 

Котляревського (1769–1838) 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - Інформація 
на сайті 
СОІППО 

11 Вересень 
(10.09.2019) 125 років від дня народження Олександра Петровича 

Довженка (1894–1956) 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

12 Вересень 
(17.09.2019) 155 років від народження Михайла Михайловича 

Коцюбинського (1864–1913) 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

13 Вересень 
(11.09.2019) 155 років від дня народження Павла Арсеновича 

Грабовського            (1864–1902) 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

14 Вересень 
(28.09.2019) 90 років від дня народження Дмитра Васильовича 

Павличка (1929) 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - Інформація 
на сайті 
СОІППО 

15 Жовтень 
(14.10.2019) 

День захисника України Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 15-20 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

16 Листопад 
(09.11.2019) День української писемності та мови Користувачі 

бібліотеки 
Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

17 Листопад 
(13.11.2019) 130 років від дня народження Остапа Вишні (Павла 

Михайловича Губенка) (1889-1956) 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Волобуєва І.І.  - Інформація 
на сайті 
СОІППО 

18 Листопад 
(23.11.2019) 

День пам’яті жертв Голодомору Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 8-10 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

19 Грудень 
(01.12.2019) Всесвітній день боротьби зі СНІДом Користувачі 

бібліотеки 
Виставка 8-10 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

20 Постійна Компетентнісний підхід в освіті Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

21 Постійна І є держава Україна, і є її невтрачений народ! Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 
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22 Постійна Професійна компетентність педагога Користувачі 

бібліотеки 
Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

23 Постійна Квест: навчати, шукати, грати Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

24 Постійна Менеджмент як професія та покликання Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

25 Постійна Наукове дослідження: методологія, організація, 
результати 

Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

26 Постійна Національно-патріотичне виховання Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

27 Постійна Психологія вирішення конфліктів Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

28 Постійна Інклюзивна освіта – вимога часу Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

29 Постійна Педагогічна майстерність Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

30 Постійна Післядипломна освіта у європейському вимірі Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 

31 Постійна Не бійтесь заглядати у словник Користувачі 
бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Волобуєва І.І.  - - 
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РОЗДІЛ ХІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  
 

13. 1. Робота навчально-методичного центру психологічної служби 
Таблиця 13.1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області 

1.1.  Підготувати методичні 
рекомендації: 

       

1.1.1. Червень 
2019  

Профілактика девіантної пове-дінки у 
підлітків 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги, 
методисти з 
психологічної 
служби 

Методичні 
рекомендації 

1 КЗ  СОІППО Гавриленко С.О.   

1.1.2. Серпень 
2019  

 Формування стресостійкості в 
учасників навчально-виховного 
процесу 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги, 
методисти з 
психологічної 
служби 

Методичні 
рекомендації 

1 КЗ  СОІППО Кондратенко Л.О.   

1.1.3. Жовтень  
2019  

 Робота спеціаліста психо-логічної 
служби з попередження торгівлі 
людьми 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги, 
методисти з 
психологічної 
служби 

Методичні 
рекомендації 

1 КЗ  СОІППО Растроста Г.Б.   
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1.2.  Провести науково-практичні 

семінари, конференції, тренінг-курси 
       

1.2.1 Січень  
2019  

Тренінг-курс «Навички кризо-вого 
консультування та розвиток 
психосоціальної стійкості до трессу 
у дітей» 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги 
закладів освіти 

Розробка 
програми 
тренінгу, 
методичні 
рекомендації 

25 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О 
Растроста Г.Б. 
 

  

1.2.2 Січень  
2019  

Методичний порадник для 
спеціалістів психологічної служби 
Охтирського району з актуальних 
питань діяльності психологічної 
служби 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги 
закладів освіти 

Розробка 
програми, 
методичні 
рекомендації 

5 Відділ освіти 
Охтирської 
РДА 

Растроста Г.Б.   

1.2.3 Січень  
2019  

Методичний порадник для 
спеціалістів психологічної служби 
Ямпільського району з актуальних 
питань діяльності психологічної 
служби 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги 
закладів освіти 

Розробка 
програми, 
методичні 
рекомендації 

5 Відділ освіти 
Ямпільської 
РДА 

МарухинаІ.В.   

1.2.4 Лютий 
2019  

 Створення безпечного середо-вища в 
дитячому колективі 

 

Соціальні педагоги 
шкіл-інтернатів  

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

16 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Гавриленко С.О. 

   

1.2.5 Лютий  
2019  

Профілактика професійного 
вигорання спеціаліста психо-логічної 
служби 

Практичні психологи 
ЗВО І-ІІ р.а., ЗПТО 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

42  ДНЗ «Сумське 
міжрегіональне 
вище 
професійне 
училище» 

Марухина І.В. 
Растроста Г.Б. 

  

1.2.6 Лютий 
2019  

Формування психологічної го-
товності керівника гуртка до 
впровадження сучасних осві-тянських 
інновацій 

Практичні психологи 
ЗПО  

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

19  КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О  
 

  

1.2.7 Лютий – 
квітень 
2019  

Обласний дистанційний проект «Мій 
світ психології» 

Учні закладів 
загальної середньої 
освіти 

Розробка 
завдань 

 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О 
Растроста Г.Б. 
Гавриленко С.О. 
 

Кафедра 
психологі
ї КЗ  
СОІППО 
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1.2.8 Березень 

2019  
Психологічні засади педагогіки парт-
нерства в НУШ 

Методисти місцевих 
органів управління 
освітою, які 
відповідають за 
діяльність 
психологічної 
служби  

Розробка 
програми 
заходу, 
методичний 
порадник 

53 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О  

  

1.2.9 Березень  
2019  

Підвищення рівня стресо-стійкості у 
педагогів як умова попередження 
професійного ви-горання педагогів 

Соціальні педагоги 
ЗПТО, ЗВО І-ІІ р.а. 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи 

30  КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Гавриленко С.О. 

   

 Березень  
2019  

Використання арт-методів у роботі 
практичного психолога інтернатного 
закладу 

Практичні психологи 
шкіл-інтернатів 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи 

 16 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
 Растроста А.Б. 

  

1.2.10 Березень  
2019  

Психологічні засади забезпечен-ня 
наступності у роботі ЗДО та ЗЗСО 
 

Практичні психологи  
ЗДО  

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

53 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О. 

  

1.2.11 Березень 
2019  

Тренінг-курс з підготовки тре-нерів 
для роботи за програмою 
«Дорослішай на здоров’я!» 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги  

Розробка 
програми 
тренінгу, 
методичні 
рекомендації 

25 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О 
Растроста Г.Б. 
 

  

1.2.12 Квітень  
2019  

 VІІІ обласний Психологічний Форум 
«Психологічні горизонти: 
теоретичний потенціал та прак-тичні 
інновації» 

Спеціалісти 
психологічної 
служби  

Розробка 
програми 
виступи 

200 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О 
Растроста Г.Б. 
Гавриленко С.О. 

  

1.2.13 Квітень 
 2019 

Обласна виставка «Психологічні 
ресурси освіти» 

Спеціалісти 
психологічної 
служби 

 Розробка 
методичних 
рекомендацій 

90 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О 
Растроста Г.Б. 
Гавриленко С.О. 
 
 
 
 
 

  



247 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.2.14 Квітень 

 2019  
Тиждень психології (за окремим 
планом) 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги, 
методисти з 
психологічної 
служби, 
громадськість 

Розробка 
методичних 
рекомендацій 

  КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О 
Растроста Г.Б. 
Гавриленко С.О. 

  

1.2.15 Червень  
2019  

Тренінг-курс «Базові навички 
медіатора в закладі освіти. За-
безпечення участі жінок у ви-рішенні 
конфліктів та миробу-дуванні» 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги  

Розробка 
програми 
тренінгу, 
методичні 
рекомендації 

25 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О 
Растроста Г.Б. 
 

  

1.2.16 Жовтень  
2019  

Психологічний супровід інклю-
зивного навчання 

Методисти місцевих 
органів управління 
освітою, які 
відповідають за 
діяльність 
психологічної 
служби 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

53 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О 
Растроста Г.Б. 
Гавриленко С.О. 

  

1.2.17 Жовтень  
2019  

Соціально-педагогічні аспекти профі-
лактики правопорушень, шкідливих 
звичок у підлітків 

Соціальні педагоги 
шкіл-інтернатів 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

 16 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Гавриленко С.О.  

  

1.2.18 Жовтень  
2019  

Психологічна підготовка здобу-вачів 
освіти до ЗНО 
 

Практичні психологи 
ЗВО І-ІІ р.а., ЗПТО 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

42 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Растроста Г.Б. 

  

1.2.19 Листопад  
2019  

Соціально-педагогічна підтримка 
учнів в сучасних умовах 

Соціальні-педагоги 
ЗВО І-ІІ р.а., ЗПТО 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

18  КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Гавриленко С.О. 

  

1.2.20 Листопад  
2019  

Використання арт терапевтичних 
технік у роботі практичного пси-
холога ЗДО 

Практичні психологи 
ЗДО  

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

 18 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О. 
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1.2.21 Листопад 

2019  
 Роль практичного психолога у 
створенні безпечного освітнього 
середовища 
 

Практичні психологи 
шкіл-інтернатів  

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

23 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Гавриленко С.О. 
 

  

1.2.22 Грудень  
2019  

Особливості психологічного 
супроводу МАН 
 

Практичні психологи 
закладів 
позашкільної освіти 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

14  КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О. 
 

  

Провести методичні наради: 
1.3.1 Січень 

2019  
Впровадження відновних прак-тик у 
закладах освіти області 

Керівники шкільних 
служб порозуміння 

Розробка 
програми 
наради, виступи, 
пам’ятки 

41 КЗ  СОІППО Марухина І.В. 
Кондратенко Л.О 
Растроста Г.Б. 
Гавриленко С.О. 

  

1.3.2 Серпень  
2019  

 Організаційно-методичні засади 
роботи психологічної служби системи 
освіти області в 2018/19 навчальному 
році 

Методисти, які 
відповідають за 
діяльність 
психологічної 
служби 

Розробка 
програми 
заходу, 
виступи 
 

52 КЗ  СОІППО Марухина І.В.   

1.3.3 Вересень 
2019  

 Організаційно-методичні засади 
роботи психологічної служби системи 
освіти області в 2019- 2020 
навчальному році 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги 
ЗВО І-ІІ р.а., ЗПТО  
м. Суми 

Розробка 
програми 
заходу, 
виступи 
 

17 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

2. Організаційне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області 
2.1 Лютий – 

квітень 
2019  

Обласний конкурс на кращий 
психологічний кабінет закладу 
загальної середньої освіти 

Практичні психологи 
закладів загальної 
середньої освіти 

Розробка 
методичних 
рекомендацій, 
наказ 

  Заклади 
дошкільної 
освіти області 

Марухина І.В.   

2.2 Січень – 
липень 
2019  

 Експертиза корекційно-розви-вальних 
програм, що використовуються 
спеціалістами служби 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги, 
методисти з 
психологічної 
служби 
 
 

Наказ, експертні 
висновки 

 КЗ СОІППО Марухина І.В. Кафедра 
психологі
ї КЗ 
СОІППО 
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2.3 Вересень  

2019  
 Розробка проектів розпорядчих 
документів щодо проведення атестації 
спеціалістів служби в 2019-2020 
навчальному році 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги, 
методисти, які 
відповідають за 
діяльність 
психологічної 
служби 

Наказ  КЗ СОІППО Марухина І.В.   

2.4 Вересень  
2019  

 ІХ обласний зліт шкільних медіаторів Шкільні медіатори, 
керівники ШСП 

Програма 
заходу, виступи, 
інструктивно- 
методичний 
лист 

 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

2.5 Жовтень  
2019  

 Оформлення графіків атестації 
спеціалістів закладів освіти обласного 
підпорядкування, які атестуються в 
2019-2020 навчальному році 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги, 
методисти, які 
відповідають за 
діяльність 
психологічної 
служби 

Графіки  КЗ СОІППО Марухина І.В.   

2.6 Протягом 
року 

Забезпечення роботи експертної 
комісії при навчально-мето-дичному 
центрі психологічної служби  

Практичні психологи, 
соціальні педагоги, 
методисти з 
психологічної 
служби 

Наказ, рішення 
експертної 
групи 

 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

3. Аналітична діяльність центру 
3.1  Провести дні аналізу та регулювання 

діяльності спеціалістів служби: 
 

      

 

3.1.1 Січень – 
березень  
2019  

 Участь у роботі експертних груп 
щодо вивчення стану роботи фахівців 
служби, які атестуються у 2019-2020 
навчальному році 

Методисти, які 
відповідають за 
діяльність 
психологічної 
служби, практичні 
психологи, соціальні 
педагоги  
 
 

Експертні 
висновки 

 Місцеві органи 
управління 
освітою, 
заклади освіти 
обласного 
підпорядку-
вання 

Марухина І.В. 
Гавриленко С.О. 
Кондратенко Л.О. 
Растроста Г.Б. 
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3.1.2 Лютий 

2019  
Дні аналізу та регулювання діяльності 
спеціалістів психо-логічної служби 
закладів освіти Липоводолинського 
району  

Методист, який 
відповідає за 
діяльність 
психологічної 
служби, практичні 
психологи, соціальні 
педагоги 

Узагальнююча 
довідка 

 Орган 
управління 
освітою, 
методичний 
кабінет, 
заклади освіти 
району 

Растроста Г.Б.  

 

3.1.3 Квітень  
2019  

Дні аналізу та регулювання діяльності 
соціальних педагогів закладів 
професійної (профе-сійно-технічної) 
освіти щодо соціально-педагогічної 
просвіти педагогічних працівників 

 Ссоціальні педагоги Узагальнююча 
довідка 

 Заклади 
професійної 
(професійно-
технічної) 
освіти  

Гавриленко С.О. 
 

 

 

3.1.4 Вересень  
2019  

 Моніторинг кадрового забезпе-чення 
фахівців психологічної служби 
області 

Методисти, які 
відповідають за 
діяльність 
психологічної 
служби, практичні 
психологи, соціальні 
педагоги 

База даних 
працівників 
психологічної 
служби закладів 
освіт 

 НМЦ ПС Марухина І.В. 
Гавриленко С.О. 
Кондратенко Л.О. 
Растроста Г.Б. 

 

 

3.2 Вересень  
2019  

 Аналіз планів роботи на 2019-2020 
навчальний рік методистів із 
психологічної служби, практичних 
психологів і соціальних педагогів 
закладів освіти обласного підпоряд-
кування 

Методисти, які 
відповідають за 
діяльність 
психологічної 
служби, практичні 
психологи, соціальні 
педагоги 

Плани роботи  НМЦ ПС Марухина І.В. 
Гавриленко С.О. 
Кондратенко Л.О. 
Растроста Г.Б. 

 

 

3.3 Жовтень 
2019  

 Дні аналізу та регулювання 
практичних психологів закладів 
позашкільної освіти 

Практичні психологи Узагальнююча 
довідка 

 Школи-
інтернати 

Кондратенко Л.О.  

 

3.4 Листопад 
 2019  

Дні аналізу та регулювання діяльності 
практичних психо-логів щодо 
організації профі-лактичної роботи в 
закладі  

Практичні психологи 
шкіл-інтернатів 

Узагальнююча 
довідка 

 Заклади 
дошкільної 
освіти області 

Растроста А.Б.  

 

3.5 Грудень 
2019  

 Дні аналізу та регулювання 
діяльності соціальних педагогів з 
питання соціально-педагогічної 
просвіти педагогічних праців-ників  

Соціальні педагоги Узагальнююча 
довідка 

 Заклади 
професійної 
(професійно-
технічної) 
освіти 

Гавриленко С.О.  
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3.6 Грудень 

2019  
Дні аналізу та регулювання діяльності 
спеціалістів психоло-гічної служби 
Глухівського району  

Практичні психологи Узагальнююча 
довідка 

 Орган 
управління 
освітою, 
методичний 
кабінет, 
заклади освіти 
району 

Марухина І.В.   

 

3.6 Протягом 
року 

Контроль за станом виконання орга-
нами управління освітою наказу 
Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації від 06.09.2017 
№ 494-ОД «Про затвердження Плану 
заходів щодо розвитку психологічної 
служби системи освіти Сумської 
області на період до 2020 року».  

Органи управлння 
освітою 

Аналітичні звіти  КЗ СОІППО Марухина І.В.  

 

4. Консультативно-просвітницька робота центру 
4.1 Протягом 

року 
Участь у науково-практичних 
семінарах для спеціалістів, методистів 
органів управлння освітою, 
педагогічних працівників системи 
професійно-технічної освіти з 
актуальних питань психології 
навчання, виховання та управління (за 
планом роботи ДОН Сумської ОДА, 
КЗ СОІППО) 

Педагогічні 
працівники 

План виступу   Марухина І.В. 
Гавриленко С.О. 
Кондратенко Л.О. 
Растроста Г.Б. 

  

4.2 Протягом 
року 

 Підготовка статей до місцевих засобів 
масової інформації з актуальних 
питань психології навчання та 
виховання дітей і підлітків, організації 
та змісту діяльності фахівців служби 

Громадськість Статті   Марухина І.В. 
Гавриленко С.О. 
Кондратенко Л.О. 
Растроста Г.Б. 

  

4.3 Протягом 
року 

 Підготовка інформаційно-
просвітницьких матеріалів на сайт КЗ 
СОІППО (сторінка «Психологічна 
служба системи освіти області») 
 
 
 

Педагогічні 
працівники, 
громадськість 

Статті, 
рекомендації, 
памятки 

  Марухина І.В. 
Гавриленко С.О. 
Кондратенко Л.О. 
Растроста Г.Б. 

  



252 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Експериментально-дослідна робота 

5.1 Протягом 
року 

 Участь у дослідно-експериментальній 
роботі «Науково-методичний супровід 
діяльності спеціалістів психологічної 
служби вумовах об’єднаних 
територіальних громад» (спільно з 
Українським науково-методичним 
центром практичної психології 
ісоціальної роботи НАПНУкраїни) 

КЗ СОІППО, органи 
управління освітою 
ОТГ 

   Марухина І.В.   

5.2 Протягом 
року 

Участь у регіональному проекті 
«Професійна підготовка учнів з 
особливими освітніми потребами в 
умовах професійно-технічного 
закладу як необхідна умова їх 
подальшої трудової зайнятості та 
соціальної адаптації» (наказ 
Департаменту освіти і науки Сумської 
облдержадміністрації від 12.05.2017 
№ 417-ОД) 

ДНЗ «Глухівське 
вище професійне 
училище» 

   Марухина І.В. 
 

  

6. Підвищення професійної компетентності працівників центру 
6.1 Протягом 

року 
Взяти участь у фахових конференціях, 
форумах, тренінгах, навчальних 
семінарах 

Методисти НМЦ ПС Сертифікати   Марухина І.В. 
Гавриленко С.О. 
Кондратенко Л.О. 
Растроста Г.Б. 
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РОЗДІЛ ХІV. ДІЯЛЬНІСТЬ З  ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
14.1. Робота обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти 

Таблиця 14.1.1 
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1. Науково-методичне забезпечення діяльності обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти 

1.1.  Підготувати методичні рекомендації:        

1.1.1. Лютий-
Березень 
2019  

   Проведення компелексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку дітей 

Дректори 
інклюзивно-
ресурсних центрів 

Методичні 
рекомендації 

1 КЗ СОІППО Дідоренко Ю.М.   

1.1.2. Квітень-
Травень 
2019  

   Інклюзне навчання у закладах 
дошкільної освіти 

Методисти закладів 
дошкільної освіти  

Методичні 
рекомендації 

1 КЗ СОІППО Дроженко Л.О.   

1.1.3. Вересень-
Жовтень 
2019  

   Надання психолого-педагогічних та 
корекційно-розвиткових послуг дітям з 
порушеннями опорно-рухового апарату 

Вчителі та асистенти 
вчителів закладів 
ЗСО, 
практичні психологи 

Методичні 
рекомендації 

1 КЗ СОІППО Беспальчик А.Г.   

1.2.  Провести науково-практичні 
семінари, конференції, тренінг-курси 
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1.2.1 Лютий 

2019  
   Індивідуальна програма розвитку – 
основний освітній документ для дітей з 
особливими освітніми потребами 

 

Директори  
інклюзивно-
ресурсних центрів 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

20 КЗ СОІППО Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 

  

1.2.2 Березень  
2019  

   Команда психолого-педагогічного 
супроводу дитини з особливими 
освітніми потребами в умовах закладу 
освіти: члени команди та їх функції, 
батьки як рівноправні члени  команди 

Директори  
інклюзивно-
ресурсних центрів 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи 

 

20 КЗ СОІППО Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 

  

1.2.3 Вересень 
2019  

   Створення системи ефективної 
протидії булінгу в інклюзивному 
освітньому середовищі 

Директори та фахівці  
інклюзивно-
ресурсних центрів 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

45 КЗ СОІППО Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 

  

1.2.4 Жовтень 
2019  

    Роль асистента вчителя в класі з 
інклюзивним навчанням: основні ролі,  
функції, нормативно-правове 
забезпечення роботи асистента вчителя, 
веденя документації 

Директори та фахівці  
інклюзивно-
ресурсних центрів, 
асистенти вчителя 
інклюзивних класів 
ЗЗСО  

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи 

150  КЗ СОІППО Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 

  

1.2.5 Листопад 
2019  

   Особливості організації інклюзивного 
освітнього середовища: принципи 
універсального дизайну та розумного 
пристосування, ресурсна кімната, медіа 
тека 
 
 
 
 
 
 
 

Директори, фахівці   
інклюзивно-
ресурсних центрів 

Розробка 
програми 
семінару, 
виступи 

40 КЗ СОІППО Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 
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1.3  Провести методичні наради:        
1.3.1 Січень 

2019  
   Нарада для директорів інклюзивно-
ресурсних центрів про специфіку 
проведення комплексної психолого-
педагогічної оцінки розвитку дитини та 
особливості оформлення висновків та 
рекомендацій 

Директори 
інклюзивно-
ресурсних центрів 

Розробка 
програми 
наради, виступи, 
пам’ятки 

20 Департамент 
освіти і науки 
Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

1.3.2 Березень 
2019  

   Нарада-семінар для спеціалістів 
інклюзивно-ресурсних центрів про 
методики оцінювання розвитку дитини 
та визначення напрямів психолого-
педагогічного супроводу 

Директори та фахівці 
інклюзивно-
ресурсних центрів 

Розробка 
програми 
наради, виступи, 
пам’ятки 

25 Департамент 
освіти і науки 
Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

1.3.3 Листопад 
2019  

   Нарада для директорів інклюзивно-
ресурсних центрів »Методичний аспект 
діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів» 

 

Директори 
інклюзивно-
ресурсних центрів 

Розробка 
програми 
наради, виступи, 
пам’ятки 

20 Департамент 
освіти і науки 
Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

2. Організаційне забезпечення діяльності обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти 
2.1 Вересень-

жовтень 
2019  

    Оформлення графіків атестації 
спеціалістів інклюзивно-ресурсних 
центрів, які атестуються в 2019-2020 
навчальному році 

Фахівці ІРЦ області Графіки  КЗ СОІППО Дідоренко Ю.М.   

3. Аналітична діяльність центру 
3.1 Січень,  

вересень 
2019  

    Узагальнення та аналіз звітності про 
охоплення учнів закладів загальної 
середньої, дошкільної освіти 
інклюзивним навчанням  
 

Місцеві органи 
управління освітою 

Аналітичні звіти  Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 
 
 
 
 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г. 
Дроженко Л.О. 
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3.2 Постійно    Ведення реєстру дітей, які пройшли 

комплексну оцінку і перебувають на 
обліку в ІРЦ відповідної 
адміністративно-територіальної 
одиниці, за згодою батьків (одного з 
батьків) або законних представників на 
обробку персональних даних 
неповнолітньої дитини 

Директори  
інклюзивно-
ресурсних центрів 

База даних 
працівників ІРЦ 

 Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 

 

 

3.3 Січень,  
вересень  
2019  

   Збір та узагальнення інформації щодо 
закладів освіти, реабілітаційних 
установ системи охорони здоров’я, 
соціального захисту та громадських 
об’єднань області, які надають 
психолого-педагогічну допомогу дітям 
з особливими освітніми потребами 

Місцеві органи 
управління освітою  

Аналітичні звіти  Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 

 

 

3.4 Постійно    Ведення реєстру фахівців, які 
надають психолого-педагогічні, 
корекційно-розвиткові послуги дітям з 
особливими освітніми потребами 

Директори  
інклюзивно-
ресурсних центрів 

База даних 
працівників ІРЦ 

 Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 

 

 

3.5 Січень, 
вересень  
2019  

   Моніторинг кадрового забезпечення 
фахівців інклюзивно-ресурсних центрів 
області 

Директори 
 інклюзивно-
ресурсних центрів 

База даних 
працівників ІРЦ 

 Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 

 

 

3.6 Червень  
2019  

   Аналіз інформації про прогнозовану 
кількість дітей з ООП, які будуть 
навчатися інклюзивно у 2019/2020 
навчальному році 
 

Місцеві органи 
управління освітою  

Аналітичні звіти  Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 
 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г. 
Дроженко Л.О. 
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3.7 Вересень  

2019  
   Аналіз планів роботи на 2019/2020 
навчальний рік фахівців інклюзивно-
ресурсних центрів  

Директори 
 інклюзивно-
ресурсних центрів 

База даних 
працівників ІРЦ 

 Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 

 

 

3.8 Постійно    Ведення реєстру закладів дошкільної, 
загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної)  та інших 
закладів освіти, які забезпечують 
здобуття загальної середньої освіти  
 

Місцеві органи 
управління освітою  

Аналітичні звіти  Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 

 

 

4. Консультативно-просвітницька робота центру 
4.1 Протягом 

року 
   Участь у науково-практичних 
семінарах для спеціалістів, методистів 
місцевих органів управління освітою, 
педагогічних працівників з питань 
організації інклюзивного навчання (за 
планом роботи ДОН Сумської ОДА, КЗ 
СОІППО) 

Педагогічні 
працівники 

План виступу  Департамент 
освіти і науки 
Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

4.2 Протягом 
року 

   Надання консультативно-методичної 
допомоги з питань інклюзивної освіти 
керівникам та педагогічним 
працівникам закладів освіти, медичним, 
соціальним працівникам, батькам 
(іншим законним представникам 
дитини) та громадським організаціям 

Педагогічні, медичні 
та соціальні 
працівники, 
громадськість 

  Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 

  

4.3 Протягом 
року 

   Консультування педагогічних 
працівників з питань навчання та 
виховання дітей з особливими 
освітніми потребами 

Педагогічні  
працівники 

  Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г.  
Дроженко Л.О. 
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4.4 Протягом 

року 
   Підготовка статтей до місцевих 
засобів масової інформації з актуальних 
питань інклюзивного навчання  

Громадськість Статті  Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г. 
Дроженко Л.О. 

  

4.5 Протягом 
року 

   Підготовка інформаційно-
просвітницьких матеріалів на сайт 
Департаменту освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації 
(сторінка «Навчання дітей з 
особливими освітніми потребами») 

Педагогічні 
працівники, 
громадськість 

Статті, 
рекомендації, 
пам’ятки 

 Обласний 
ресурсний 
центр з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г. 
Дроженко Л.О. 

  

5. Експериментально-дослідна робота 
5.1 Червень 

2019 року 
   Участь у засіданні колегії 
Департаменту освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації  «Про 
стан організації діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів міста Ромни, 
Конотопського району, Грунської 
сільської ради Охтирського району» 

 Узагальнююча 
довідка 

 Департамент 
освіти і науки 
Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

5.2 Жовтень 
2019  

   Участь у Всеукраїнському семінарі з 
інклюзивної освіти «Шляхи реалізації 
запровадження інклюзивного навчання 
в освітньому просторі» 

 Розробка 
програми 
семінару, 
виступи, 
пам’ятки 

 Департамент 
освіти і науки 
Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

6. Підвищення професійної компетентності працівників центру 
6.1 Протягом 

року 
   Участь у семінарах, тренінгах, 
конференціях, науково-практичних 
заходах з питань інклюзивного 
навчання 

Методисти обласного 
ресурсного центру з 
підтримки 
інклюзивної освіти 

Сертифікати  Департамент 
освіти і науки 
Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М. 
Беспальчик А.Г. 
Дроженко Л.О. 
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РОЗДІЛ ХV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 
 

15. 1. Фінансово-господарська діяльність 
Таблиця 15.1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Січень-

грудень 
Виконання кошторису витрат за 
загальним та спеціальним фондом 

 Звіт  м. Суми Придатко О.О., 
головний бухгалтер 

  

2 Січень-
березень 

Фінансування видатків, пов’язаних із 
проведенням ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін 
 

Учні ЗНЗ області Звіт  м. Суми Придатко О.О., 
головний бухгалтер 

  

3 Лютий-
квітень 

Фінансування видатків, пов’язаних із 
проведенням тренувальних зборів для 
учасників ІV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових 
дисциплін 

Учні ЗНЗ області Звіт  м. Суми Придатко О.О., 
головний бухгалтер 

  

4 Лютий-
квітень 

Фінансування видатків, пов’язаних із 
участю учнів області у  ІV етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін 
 

Учні ЗНЗ області Звіт  м. Суми Придатко О.О., 
головний бухгалтер 
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5 Січень Фінансування видатків, пов’язаних із 
щорічним проведенням ІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року» 

Педагогічні 
працівники області 

Звіт 20 м. Суми Придатко О.О., 
головний бухгалтер 

  

6 Січень-
березень 

Проведення закупівлі послуг із 
постачання пари та гарячої води, 
електроенергії 

 Договір про 
закупівлю 

 м. Суми Придатко О.О., 
головний бухгалтер 

  

7 Січень-
грудень 

Заходи з енергозбереження   Звіт  м. Суми Скрябін С.В., 
головний енергетик 

Керівники 
структурних 
підрозділів 
КЗ СОІППО 

 

8 Січень-
грудень 

Технічна  ревізія систем опалення, 
водопостачання  

 Акт  м. Суми Скрябін С.В., 
головний енергетик 

  

9 Січень-
грудень 

Повірка теплолічильників, манометрів, 
слюсарно-монтажного інструменту, 
засобів захисту 

 Акт  м. Суми Скрябін С.В., 
головний енергетик 

  

10 Червень-
вересень 

Електричні виміри  Акт  м. Суми Скрябін С.В., 
головний енергетик 

  

11 Червень-
вересень 

Промивка системи опалення та 
гідравличні випробування 

 Акт  м. Суми Скрябін С.В., 
головний енергетик 

  

12 Червень - 
вересень 

Теплоізоляція трубопроводу гарячої 
води 

 Акт  м. Суми Скрябін С.В., 
головний енергетик 

  

13 Червень- 
вересень 

Заміна електролічильника  Акт  м. Суми Скрябін С.В., 
головний енергетик 

  

14 Січень-
квітень 

Страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних 
транспортних засобів 

 Страховий 
поліс 

 м. Суми Придатко О.О., 
головний бухгалтер 

  

15 Січень - 
квітень 

Обов’язкове страхування від нещасних 
випадків водіїв 

 Страховий 
поліс 

 м. Суми Придатко О.О., 
головний бухгалтер 

  

16 Січень - 
квітень 

Страхування добровільної пожежної 
дружини 

 Страховий 
поліс 

 м. Суми Мусієнко Ю.О., 
провідний інженер з 
охорони праці 

  

17 Січень-
грудень 

Заходи з пожежної безпеки  Звіт  м. Суми Мусієнко Ю.О., 
провідний інженер з 
охорони праці 
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18 Січень-
грудень 

Заходи з охорони праці  Звіт  м. Суми Мусієнко Ю.О., 
провідний інженер з 
охорони праці 

  

19 Березень - 
червень 

Навчання та перевірка знань головного 
енергетика з Правил технічної 
експлуатації теплових установок та 
мереж 

 Свідоцтво  м. Суми Скрябін С.В., 
головний енергетик 

КОП СОР 
Навчально-
виробничий 
центр 

 

20 Січень -
друдень 

Технічне обслуговування системи 
пожежної сигналізації 

 Договір   м. Суми Мусієнко Ю.О., 
провідний інженер з 
охорони праці 

КОП СОР 
Навчально-
виробничий 
центр 

 

21 Січень- 
грудень Навчання членів тендерного  комітету  

 Свідоцтво  м. Суми Придатко О.О., 
головний бухгалтер 

  

22 Травень- 
липень 

Вогнезахистна обробка деревних 
конструкцій покрівлі навчального 
корпусу  

 Акт  м. Суми Мусієнко Ю.О., 
провідний інженер з 
охорони праці 

  

23 Січень Проведення закупівлі послуг 
електоропостачаня 

 Договір про 
закупівлю 

 м. Суми Придатко О.О., 
головний бухгалтер 

  

24 Січень -
грудень 

Оприлюднення інформації про 
використання бюджетних коштів  
сайті Є-data 

 Договори, 
акти 
,видаткові 
накладні 

 м. Суми Бондаренко О.М., 
провідний бухгалтер 
 

  

25 Січень 
грудень 

Проведення процедури закупівлі з 
придбання матеріальних цінностей, та 
надання послуг відповідно до 
затвердженого кошторису 

 Додаток до 
річного 
плану, 
протокол 

 м. Суми  Шевченко О.І., 
провідний економіст 
з праці 
 

Тендерний 
комітет 
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РОЗДІЛ ХVІ. ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ 
 

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). 
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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 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 
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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. 
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. 
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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 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 
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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. 

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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Денна форма навчання 
ОСВІТНІ, ПЕД. 

НАУКИ 
ІІ  курс 

Т    Т    Т  Т  С С С С Е Е К К М М М М ДЕ ЗМ                           
МЕНЕДЖМЕНТ  

І  курс Т   Т    Т    Т    Т Е Е Е К К Т    Т    Т     Т    Т  Е Е Е К К К К К К К К К 
МЕНЕДЖМЕНТ  

ІІ  курс Т    Т    Т  Т  С С С С Е Е К К М М М М ДЕ ЗМ                           
ПСИХОЛОГІЯ 

І курс Т    Т    Т    Т    Е Е Е К К Т    Т    Т   Т    Т    Е Е Е К К К К К К К К К 
ПСИХОЛОГІЯ  

ІІ  курс Т  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С С С Е Е К К М М М М ДЕ ДП                           
Заочна форма навчання 

ОСВІТНІ, ПЕД. 
НАУКИ  
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   с с c с Δ с с с с с Δ Δ с с с с с с с с с с с с с с Δ с с с с с с с с Δ Δ с c c c К К К К К К К К 
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НАУКИ 
ІІ  курс 

с с с Δ c с с с с с с с с с Δ Δ с с с с с Δ С С С С с с с c Δ Δ с с с с М М М М ДЕ ЗМ           
МЕНЕДЖМЕНТ  

І  курс    с с с с Δ с с с с с Δ Δ с с с с с с с с с с с с с с Δ с с с с с с с с Δ Δ с с c c К К К К К К К К 
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І курс    с с с Т Т с с с с с с с Т с с с с с с Т Т с с с с с с с с с с с с с с Т с с с с с К К К К К К К К 
ПСИХОЛОГІЯ  

ІІ  курс с с Т Т с с с с с с с с с с с Т с с с с Т Т С С С С с с с с с с Т с с с М М М М ДЕ ДП           
Т – теоретичне навчання  Е – екзаменаційна сесія  Δ – настановна та екзаменаційна сесії;   К – канікули   
С – стажування  с – самостійна робота  М – підготовка магістерської роботи   ДЕ – складання державного екзамену 
ДП – захист дипломного проекту (роботи)   ЗМ – захист магістерської роботи 
Декан факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки        І.О. Захарова    
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Графік навчального процесу з підвищення кваліфікації  на І півріччя  2019 року 
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ЗЗСО , спец. шк.- інт.         с-г     с-г              1 Директори   
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2 Заст. директора з НВР        пр-м   с-г  пр-м   с-г          
3 Заст. директора з НВР / які опікуються ВР /             н     е         

          18н                 18е 
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«спец.», ІІ категорія         н                 
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мова та 
література 
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астрономія 
+ математика ВНЗ, ПТНЗ         н                 

1е 

е 

е 

е 

е 

1е 

е 

е 
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        20н                 20е 
е-learning для дист.навч.             1пр       1пр      
ІКК (для поч.кл.)                          

 
9 Інформатика 

ІКК (для інформ.)                          
                          
вища категорія           1н               
«спец.», ІІ, І категорії                 1н         10 Історія та 

суспільні дисц. 
викладачі ВНЗ, ПТНЗ  н                        
                          
            1н              11 

Біологія, 
екологія, 
природознавст. + хімія                          

для вчит.  основної школи                          12 Метод. виклад. 
основ здоров’я для вчит. початкової школи                          

13 Захисти себе від ВІЛ                          
14 Маршрут безпеки                          

в початковїій школі                          15 Вчимося жити  
      разом в основн. та старшій школі                           

                          
  н                        
+ біолог., екологія, природ.                         16 Хімія 

+ біолог., екол. ВНЗ, ПТНЗ        21н                 20е 
        20н                12е  
+ предмет «Рідний край»         1н                 17 Географія, 

економіка 
+ біол., прир., «Рідний кр»                          

18 Музичні керівники ЗДО             1н             
19 Уч., викл. ММ,ХК та ін. курсу  «Мистецтво»                          
20 Уч. ММ та інтегр. курсу  «Мистецтво»                 н         
21 Уч., викл. вок-хор., театр. дисц. та кер.гуртк.          н                 
22 Учит., викл. хореограф. дисц. та кер. гуртків                 н          
23 Уч, викл. муз. які викл.,теор. дисц., акомп.                          

  08н        21н           07е         19е 
      Ш     Ш               
вища категорія             1н             
І категорія  1н          2н   3н           
«спец.» понад 10 років         н                 

24 Початкові 
класи 

ІІ кат., «спец.» до 10 р.                         
                         25 Практичні 

психологи ЗДО  1н       1е                 
26 Базові навички медіатора                          

 

1е 
1е 

1е 

е 

е 

1е 

 

  

 

1е 

е 

е 
е 

1е 
е 

2е 

1е 

3е 

С 

С 
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обслуговуючі види праці               1н           
тех. вид. пр., майст.  МНВК   н                        27 

Трудове навч., 
креслен.,предм. 
«Технології» + фізична культура                            

28 Викл. проф-теор. підг. закл. проф.-тех.освіти                         
29 Кухарі           1н     1е          

вища  категорія                          
І категорія                             
+ керівн. спорт. гуртків  н                        
+ «Захист Вітчизни»                          
+ труд.н., креслення, «ЗВ»                          

30 
Фізична 
культура 
 

+ кер. спорт.гурт.ВНЗ, ПТНЗ                         
31 Інструктори фізичної культури  ЗДО                 н         
32 Уч., викл. предмету «Захист Вітчизни»         н                 
33 Курси духовно-морального  спрямування                          
34 Завідуючі, вихователі  ЗДО              1н      е      
35 Вихователі-метод. /за посадою/, вихов. ЗДО   н      е                  

    Ох  Кон   Ох  Кон     Ш     Ш     
ЗДО (вища категорія)            1н              
         (І категорія)  1н                        
         (спец. понад 10 р. )               1н           
         (ІІ категорія)                            
         (спеціалісти )                         
         (спец. до  10 р. )                         
                          
гуртожитків ВНЗ, ПТНЗ           н                 
ГПД             1н             
ЗОШ - інтернатів                          

36 Вихователі 

спец.шк.-ін.,зак.соц-.реабіл.                1н          
37 Соціальні педагоги / закл. освіти різн.типу/                          
38 Педагоги-організатори  1н                        
39 Логопеди  н                        
40 Учит.-поч.кл., учит.-предм.  спец.шкіл-інт.               н           
41 Учит.-дефект., учит.-предм.  спец.шкіл-інт.                          
42 Інклюзивне  навчання            пр        пр         
43 Сестри медичні                1н     1е     
44 Бібліотекарі  /. закл. освіти  різн.типу/  1н                        
45 Образотворче мистецтво, ХК та інт.курс.М»                н          
46 Заст. директора, зав. відділами ПЗ                          
47 Методисти, культорганізатори ПЗ            н              

1е 
е 

е 

1е 

е 
е 

1е 

1е 

е 

1е 

1е 

е 

е 

е 

е 

1е 

1е 
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    Ш  Кр   Ш  Кр               
соц.-реабл., озд. та гуманітар.               1н           
науково-технічного                          
художньо-естетичного             1н             
еколого-натуралістичного                          

48 Керівники 
гуртків 

туристично-краєзнавчого                          
 Стажування                       
 Авторська творча майстерня                     06.05. 

4-й р.       

СОІППО   11      11 10  9    9 9 10 9 11 10  2 10 9 8 4 1   
Виїзні    2  3   2  3     1     1     

 
 
 
 Очна форма навчання   

Н Очно-дистанційна форма навчання (настановна сесія)  Очно-дистанційна форма навчання (виїзні курси) 

Е Очно-дистанційна форма навчання (екзаменац. сесія)  Експрес - курси 

Пр Очно-дистанційна форма навчання (проблем.-темат.)  Експрес-курси (виїзні)   

 Дистанційна форма навчання  Стажування 

 

1е 

1е 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор  ___________ Ю.О.Нікітін 
«___» _____________ 2018 р. 
 

Графік навчального процесу з підвищення кваліфікації  на ІІ півріччя  2019 року 
 

2019 рік 
Вересень Жовтень Листопад Грудень № 

з/п Спеціальність слухачів курсів 02 
- 

06 

09 
- 

13 

16 
- 

20 

23 
- 

27 

30 
- 

04 

07 
- 

11 

15 
- 

18 

21 
- 

25 

28 
- 

01 

04 
- 

08 

11 
- 

15 

18 
- 

22 

25 
- 

29 

02 
- 

06 

09 
- 

13 

16 
- 

20 

23 
- 

27 
ЗЗСО , спец. шк.- інт.            п  пр-м         пр-м        1 Директори   
НВК усіх профілів           н       

2 Заст. директора з НВР    пр-м     пр-м с-г     с-г    
3 Заст. директора з НВР  /які опікуються ВР/                      

   03н               18е  
вища категорія          2н        
І категорія  н                
«спец.», ІІ категорія                  
+ рос.мова та заруб.                   

4 Українська мова 
та література 

+рос..м та літер.ВНЗ, ПТНЗ                  
         н         
                  5 

Російська мова  
та зарубіжна 
література вища  категорія                  

 02н              16е  
«спец.», ІІ категорія                  
англ. мова вища категорія                  
англ. мова І кат., вища   н               
англ. мова І категорія                  
німецька мова          н        

6 Іноземні мови 

англ. мова  ВНЗ, ПТНЗ                  
 06н               20е  
І категорія, вища          2н        
І  категорія  н                7 Математика 

+ фізика та астрономія                 
                  
+ математика, інформатика                 8 Фізика, 

астрономія 
+ математика ВНЗ, ПТНЗ                  

е 

е 

2е 

е 

е 

е 

е 

2е 
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 04н               18е  
e-learning  для дист.навч.          2пр     2пр   
ІКК (для поч.кл.)                  9 Інформатика 

ІКК (для інформ.)                  
 05н               19е  
вища категорія  2н                
«спец.», ІІ, І категорії          2н        10 Історія та 

суспільні дисц. 
 викладачі ВНЗ, ПТНЗ                                    
 05н               19е  
         2н        11 Біологія, екологія, 

природознавст. + хімія                 
для вчителів основної школи 02н               16е  12 Метод. виклад. 

основ здоров’я для вчителів початкової  школи                  
13 Захисти себе від  ВІЛ                  
14 Маршрут безпеки                  

в початковій школі                  15 Вчимося жити   
разом в основній .та старшій школі                  

 04н               17е  
                  
+ біолог.,екологія, природозн.                  16 Хімія 

+ біолог.,екологія  ВНЗ, ПТНЗ                  
                  
+ предмет «Рідний край»      2н            17 Географія, 

економіка 
+ біол., прир., «Рідний кр»                 

18 Музичні керівники ЗДО   2н               
19 Уч., викл. ММ,ХК та інтегр. курсу  «Мистецтво» н                 
20 Уч. ММ та інтегр. курсу  «Мистецтво»                  
21 Уч., викл. вок-хор., театр. дисц. та кер.гуртк.                   
22 Учит., викл. хореограф. дисц. та кер. гуртків                   
23 Уч, викл. муз. які викл.,теор. дисц. акомп.           н       

 03н               17е  
                  
вища категорія      2н   3н         
І категорія   4н       5н        
«спец.» понад 10 років                  

24 Початкові класи 

ІІ категорія , «спец.» до 10 років                 
                 25 Практичні 

психологи ЗДО 2н     2е            
26 Базові навички медіатора                  

обслуговуючі види праці       2н           27 Трудове навч., 
креслен., предм. тех. вид. пр., майст.  МНВК                  

2е 
2е 

2е 

  
 

2е 

2е 
е 

е 

2е 3е 
5е 

2е 

4е 
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«Технології»  + фізична культура                 
28 Викл. проф–теор. підг.закл. проф.-тех. освіти                
29 Кухарі           2н     2е  

вища  категорія  н                
І категорія         н         
+ керівн. спорт. гуртків                  
+ «Захист Вітчизни»           н       
+ труд.н., креслення, «ЗВ»                 

30 Фізична 
культура 

+ керівн.  спорт.  гуртків  ВНЗ, ПТНЗ                                   
31 Інструктори фізичної культури  ЗДО                  
32 Уч., викл. предмету «Захист Вітчизни»                  
33 Курси духовно-морального  спрямування                  
34 Завідуючі, вихователі  ЗДО      2н     2е       
35 Вихователі-метод. /за посадою/, вихователі  ЗДО                  

  Ш   Кон  Ш   Кон        
ЗДО (вища категорія)   2н               
         (І категорія)        2н 3н         
         (спец. понад 10 р. ) 2н          3н       
         (ІІ категорія)                    
         (спеціалісти )                 
         (спец. до  10 р. )                 
                  
гуртожитків ВНЗ, ПТНЗ                  
ГПД  2н         3н       
ЗОШ - інтернатів          н        

36 Вихователі 

спец.шк.-ін.,зак.соц-.реабіл.        2н          
37 Соціальні педагоги / закл. освіти  різн.типу/ н                 
38 Педагоги-організатори    2н              
39 Логопеди                  
40 Учит.-поч.кл.,  учит.-предм.  спец.шкіл-інтернатів                  
41 Учит.-дефект., учит.-предм.  спец.шкіл-інтернатів н                 
42 Інклюзивне  навчання                   
43 Сестри медичні  2н                
44 Бібліотекарі  / закладіи освіти  різного типу /         2н         
45 Образотворче мистецтво, ХК та інт. курс «Мист»                  
46 Заст. директора, зав. відділами ПЗ   н               
47 Методисти, культорганізатори ПЗ                  

 

е 

е 
е 

2е 

2е 
2е 3е 

3е 

3е 
е 

2е 

2е 

2е 

е 

е 

2е 

2е 

е 
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  Ш     Ш           
соц.-реабл., озд. та гуманітарн. 2н                 
науково-технічного    н              
художньо-естетичного     2н             
еколого-натуралістичного          н        

48 Керівники 
гуртків 

туристично-краєзнавчого           н       
 Стажування                  
 Авторська творча майстерня                  

СОІППО  7 9 8 8 7 10 9 9 10 10 10 7 9 9 10 8   
Виїзні  2   1  2   1        

 
 
 Очна форма навчання   

Н Очно-дистанційна форма навчання (настановна сесія)  Очно-дистанційна форма навчання (виїзні курси) 

Е Очно-дистанційна форма навчання (екзаменац. сесія)  Експрес - курси 

Пр Очно-дистанційна форма навчання (проблем.-темат.)  Експрес-курси (виїзні)   

 Дистанційна форма навчання  Стажування 

 
 

 
 
 

е 
2е 

2е 

е 
е 
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Додаток 3 
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ОСНОВНІ СКОРОЧЕННЯ  
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 –  
  

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 
МОНУ 
МНВК 
ММК 
н. р. 
НВК 
 
НМЦ ЦЗ та БЖД 
Сумської області 
 
 

Навчально-тематичні плани –  
Навчально-методичний комплекс –  
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 –  
 

НТП 
НМК  
НМЦ ПС 
НАДУ при 
Президентові України 
НАПНУ  
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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