
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт  

навчально-методичного відділу координації освітньої 

діяльності та професійного розвитку Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

за 2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку за 2021 рік 

 

Навчально-, науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

навчальних закладів області 
 

Управлінська діяльність: 

І. Нормативно-правовий супровід освітнього процесу: 

 

1.1. Проєкти    наказів    Департаменту     освіти   і    науки    Сумської 

облдержадміністрації: 

1. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації  

від 11.01.2021 № 5-ОД «Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації від 24.11.2020 № 476-ОД»; 

2. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації  

від 05.02.2021 № 43-ОД «Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації  від   24.11.2020 № 476-ОД»; 

3.Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації  

від 15.02.2021 № 54-ОД «Про підсумки І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у 2020/2021 навчальному році»; 

4. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації  

від 26.02.2021 № 86-ОД «Про підсумки другого (регіонального) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

5. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

21.05.2021 № 260-ОД «Про підсумки обласного фестивалю-огляду фахової 

майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2020 

році». 

6. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 20.08.2021 № 416-ОД «Про проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 

навчальному році» 

7. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

03.11.2021 № 568-ОД «Про умови та порядок проведення першого туру 

всеукраїнського конкурсу  «Учитель року – 2022»; 

8. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

08.12.2021 № 639-ОД «Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.11.2021 № 568-ОД»; 

8. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 21.12.2021 № 664-ОД «Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів та участь команд 

учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2021/2022 навчальному році» 
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9. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 30.12.2021 № 677-ОД «Про підсумки першого (відбіркового) 

етапу першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022». 

 

1.2. Проєкти   наказів   Сумського   обласного   інституту   післядипломної 

педагогічної освіти 

1. Наказ від 06.01.2021 № 05-ОД «Про робочу групу з конкурсу «Учитель 

року – 2021»; 

2. Наказ від 11.01.2021 № 06-ОД «Про проведення другого (регіонального) 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» у скореговані терміни»; 

3. Наказ від 01.03.2021 № 43-ОД «Про підсумки другого (регіонального) 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

4. Наказ від 01.03.2021 № 44-ОД «Про підсумки другого (регіонального) 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

5. Наказ від 04.03.2021 № 48-ОД «Про проведення ІV етапу  

ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка»; 

6. Наказ від 12.03.2021 № 51-ОД «Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2020-2021 навчальному році»; 

7. Наказ від 18.08.2021 № 109-ОД «Про проведення серпневої конференції 

педагогічних працівників Сумської області у 2021 році»; 

8. Наказ  від 01.09.2021 № 147-ОД «Про відзначення працівників з нагоди 

Дня методиста»; 

9. Наказ  від 06.09.2021 № 151-ОД «Про внесення змін до складу комісії з 

питань схвалення  власних методичних розробок  педагогічних працівників». 

10. Наказ  від 09.09.2021 № 157-ОД «Про організацію навчальних занять 

під час оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки»; 

11. Наказ від 07.10.2021 № 189-ОД «Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021- 

2022 навчальному році»; 

12. Наказ від 07.10.2021 № 190-ОД «Про створення комісій з підготовки 

завдань ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів»; 

13. Наказ від 11.10.2021 № 195-ОД «Про відповідальних-координаторів 

Міжнародних, усеукраїнських проєктів, конкурсів та інтелектуальних змагань». 

14. Наказ від 01.11.2021 № 243-ОД «Про графік роботи працівників 

інституту, задіяних в організації проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021-2022 навчальному році». 

15. Наказ від 11.11.2021 № 282-ОД «Про проведення першого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»; 

16. Наказ від 26.11.2021 № 363-ОД «Про проведення ІІ етапу  

ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та 

ІІІ етапу ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка»; 



17. Наказ від 17.12.2021 № 431-ОД «Про проведення ІІІ етапу  

ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»; 

18. Наказ від 29.12.2021 № 512-ОД «Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021-2022 н.р. та 

склад робочих груп». 

 

1.3. Листи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

1. Лист від 05.01.2021 № 06/11-10 «Про зміни в календарі проведення 

другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

2. Лист від 05.01.2021 № 11/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

відкритого марафону з української мови імені Петра Яцика»; 

3. Лист від 06.01.2021 № 14/11-10 «Про організацію та проведення заходу 

«Інженерний тиждень – 2021»; 

4. Лист від 11.01.2021 № 19/11-10 «Про скореговані дати та календар 

проведення другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2021»; 

5. Лист від 20.01.2021 № 39/11-10 «Про дистанційну едукацію з питань 

організації та функціонування центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників»; 

6. Лист від 27.01.2021 № 54/11-10 «Лист-інформатор на лютий 2021 р.»; 

7. Лист від 01.02.2021 № 66/11-10 «Про підготовку наставників та 

супервізорів для вчителів англійської мови»; 

8. Лист від 01.02.2021 № 67/11-10 «Про проведення анкетування серед 

учителів англійської мови»; 

9. Лист від 02.02.2021 № 70/11-10 «Відповідь на запит щодо отримання 

публічної інформації»; 

10. Лист від 04.02.2021 № 76/11-10 «Про проведення диктантів з тематики 

безпечного та якісного харчування»; 

11. Лист від 04.02.2021 № 77/11-10 «Про надання інформації»; 

12. Лист від 04.02.2021 № 78/11-10 «Про відкриття та закриття другого 

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

13. Лист від 05.02.2021 № 79/11-10 «Про проведення другого 

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

14. Лист від 05.02.2021 № 80/11-10 «Про проведення другого 

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

15. Лист від 05.02.2021 № 81/11-10 «Про проведення другого 

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

16. Лист від 05.02.2021 № 82/11-10 «Про проведення другого 

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

17. Лист від 05.02.2021 № 83/11-10 «Про проведення другого 

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

18. Лист від 05.02.2021 № 84/11-10 «Про проведення другого 

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 



19. Лист від 05.02.2021 № 85/11-10 «Про проведення заходів з нагоди Дня 

безпечного Інтернету»; 

20. Лист від 08.02.2021 № 93/11-10 «Про надання інформації»; 

21. Лист від 08.02.2021 № 94/11-10 «Про проведення другого 

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

22. Лист від 08.02.2021 № 95/11-10 «Про проведення другого 

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

23. Лист від 09.02.2021 № 96/11-10 «Щодо проведення онлайн семінару»; 

24. Лист від 11.02.2021 № 107/11-10 «Про відкриття другого (регіонального) 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

25. Лист від 18.02.2021 № 127/11-10 «Про заходи з увічнення пам’яті 

захисників України на період до 2025 року»; 

26. Лист від 18.02.2021 № 128/11-10 «Про проведення Міжнародного 

фотоконкурсу»; 

27. Лист від 18.02.2021 № 129/11-10 «Про проведення VІІІ Всеукраїнського 

бізнес-турніру «Стратегія фірми – 2021»; 

28. Лист від 18.02.2021 № 130/11-10 «Про перенесення методичних онлайн-

порадників»; 

29. Лист від 19.02.2021 № 132/11-10 «Лист-інформатор на березень 2021 р.»; 

30. Лист від 23.02.2021 № 143/11-10 «Про надання інформації»; 

31. Лист від 24.02.2021 № 145/11-10 «Про урочисті вшанування переможців 

другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

32. Лист від 26.02.2021 № 151/11-10 «Про відрядження Мар’єнкової С.Є. 

для участі в урочистому вшануванні переможців другого (регіонального) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

33. Лист від 26.02.2021 № 152/11-10 «Подання від Сумської області на 

учасників третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

34. Лист від 26.02.2021 № 154/11-10 «Про надання інформації щодо проєкту 

розпорядження Кабінету Міністрів України»; 

35. Лист від 05.03.2021 № 166/11-10 «Про участь Медвідь О.Ю. у роботі 

журі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

36. Лист від 10.03.2021 № 171/11-10 «Про надання пропозицій»; 

37. Лист від 12.03.2021 № 175/11-10 «Інформація щодо стану навчання 

змісту предметів духовно-морального спрямування у закладах загальної 

середньої освіти Сумської області у 2020-2021 навчальному році»; 

38. Лист від 12.03.2021 № 176/11-10 «Про проведення навчально-

практичного семінару з дзюдо у м. Суми»; 

39. Лист від 16.03.2021 № 182/11-10 «Про перенесення обласного онлайн-

семінару»; 

40. Лист від 16.03.2021 № 183/11-10 «Про зміни початку роботи навчально-

практичного семінару з дзюдо у м. Суми»; 

41. Лист від 22.03.2021№ 191/11-10 «Про сприяння участі Кулик В.А. у 

третьому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 



42. Лист від 22.03.2021 № 192 /11-10 «Про сприяння участі  

Дідусенко Н.В. у третьому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2021»; 

43. Лист від 23.03.2021 № 193/11-10 «Про сприяння участі Цюпки В.О. у 

третьому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

44. Лист від 23.03.2021 № 196/11-10 «Про сприяння участі Плужник Ю.В. у 

третьому турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»; 

45. Лист від 23.03.2021 № 197/11-10 «Про результати засідання комісії зі 

схвалення власних методичних розробок педагогічних працівників»; 

46. Лист від 25.03.2021 № 203/11-10 «Про проведення конкурсів»; 

47. Лист від 25.03.2021 № 204/11-10 «Про участь у конкурсі «Панацея 

молода»; 

48. Лист від 30.03.2021 № 208/11-10 «Про участь в обласному семінарі для 

вчителів хімії закладів загальної середньої освіти»; 

49. Лист від 30.03.2021 № 210/11-10 «Лист-інформатор на квітень 2021 р.»; 

50. Лист від 08.04.2021 № 223/11-10 «Про проведення Тижня безпеки 

дорожнього руху»; 

51. Лист від 20.04.2021 № 237/11-10 «Про перенесення обласних онлайн-

заходів»; 

52. Лист від 20.04.2021 № 238/11-10 «Про проведення наукового конкурсу»; 

53. Лист від 23.04.2021 № 253/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Молоді авіатори України»; 

54. Лист від 23.04.2021 № 254/11-10 «Про проведення заходів, присвячених 

35-им роковинам аварії на Чорнобильській атомній електростанції»; 

55. Лист від 26.04.2021 № 255/11-10 «Лист-клопотання»; 

56. Лист від 30.04.2021  № 256/11-10 «Лист-інформатор на травень 2021 р.»; 

57. Лист від 05.05.2021 № 258/11-10 «Про результати проведення  

ХV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Учитель року предметів духовно-

морального спрямування – 2021»; 

58. Лист від 06.05.2021 № 261/11-10 «Про надання інформації»; 

59. Лист від 25.05.2021 № 287/11-10 «Про проведення масових заходів в 

очному форматі»; 

60. Лист від 27.05.2021  № 288/11-10 «Лист-інформатор на червень 2021 р.»; 

61. Лист від 27.05.2021  № 289/11-10 «Про лист Центру воєнної політики та 

політики безпеки»; 

62. Лист від 28.05.2021  № 290/11-10 «Про надання кандидатур до складу 

експертних комісій»; 

63. Лист від 31.05.2021 № 293/11-10 «Про тематичне навчання з питань 

надання консультативних послуг центрами професійного розвитку 

педагогічних працівників»; 

64. Лист від 07.06.2021 № 304/11-10 «Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів у 2021-2022 

навчальному році»;  



65. Лист від 15.07.2021 № 335/11-10 «Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського учнівського турніру юних хіміків у 2021-2022 навчальному 

році»; 

66. Лист від 19.07.2021 № 338/11-10 «Про проведення Астрономічних боїв». 

67. Лист від 19.08.2021 № 371/11-10 «Про проведення проведення 

фінального етапу XXІІІ Всеукраїнського турніру юних математиків імені 

М. Й. Ядренка»; 

68. Лист від 19.08.2021 № 372/11-10 «Про обласний методичний марафон»; 

69. Лист від 28.08.2021 № 381/11-10 «Про проведення фінального етапу 

XXIХ Всеукраїнського турніру юних фізиків»; 

70.  Лист від 31.08.2021 № 383/11-10 «Про проведення фінального етапу 

XXIІІ Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів»; 

71. Лист від 31.08.2021 № 384/11-10 «Лист-інформатор на вересень»; 

72. Лист від 07.09.2021 № 396/11-10 «Про внесення роз’яснень»; 

73. Лист від 07.09.2021 № 398/11-10 «Про проведення фінального етапу  

ХІХ Всеукраїнського турніру юних біологів»; 

74. Лист від 08.09.2021 № 401/11-10 «Про внесення роз’яснень»; 

75. Лист від 08.09.2021 № 403/11-10 «Про проведення навчального вебінару 

«Упровадження модельної програми  з фізичної культури в НУШ»; 

76. Лист від 10.09.2021 № 407/11-10 «Про досвід реалізації освітнього 

проєкту «Зручне навчання»; 

77. Лист від 10.09.2021 № 408/11-10 «Про проведення Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з біології у 2021/2022 навчальному році»; 

78. Лист від 10.09.2021 № 409/11-10 «Про завдання заключного туру  

ХІХ Всеукраїнського турніру юних правознавців»;  

79. Лист від 10.09.2021 № 410/11-10 «Про пропозиції щодо персонального 

складу журі»; 

80. Лист від 14.09.2021 № 415/11-10 «Про окремі питання реалізації 

інноваційного освітнього проєкту «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах 

реалізації Державного стандарту базової середньої освіти»; 

81. Лист від 14.09.2021 № 416/11-10 «Про оновлення банку даних учителів 

закладів загальної середньої освіти Сумської області»; 

82. Лист від 24.09.2021 № 439/11-10 «Про проведення форуму»; 

83. Лист від 24.09.2021 № 441/11-10 «Про організацію та проведення 

комунікаційної кампанії освітніх реформ в частині профорієнтаційної роботи»; 

84. Лист від 24.09.2021 № 442/11-10 «Про проведення фінального етапу  

ХІХ Всеукраїнського турніру юних інформатиків»;  

85. Лист від 27.09.2021 № 446/11-10 «Про тематичне навчання # 2 з питань 

надання консультативних послуг центрами професійного розвитку 

педагогічних працівників»; 

86. Лист від 27.09.2021 № 447/11-10 «Про проведення Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з хімії у 2021/2022 навчальному році»; 

87. Лист від 27.09.2021 № 450/11-10 «Про підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників»; 



88. Лист від 28.09.2021 № 454/11-10 «Про втрату чинності Положення про 

кабінет інформатики»; 

89. Лист від 28.09.2021 № 455/11-10 «Про досвід реалізації освітнього 

проєкту «Зручне навчання»;  

90. Лист від 29.09.2021 № 457/11-10 «Про проведення ІІ Всеукраїнського 

відкритого марафону з української мови»; 

91. Лист від 30.09.2021 № 458/11-10 «Лист–інформатор на жовтень»; 

92. Лист від 01.10.2021 № 461/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

онлайн уроку з профорієнтації»; 

93. Лист від 04.10.2021 № 466/11-10 «Про проведення ХІІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка»; 

94. Лист від 04.10.2021 № 467/11-10 «Про організацію та проведення  

ХV Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів закладів 

загальної середньої освіти»; 

95. Лист від 07.10.2021 № 478/11-10 «Про реєстрацію учасників конкурсу 

«Учитель року – 2022»; 

96. Лист від 07.10.2021 № 482/11-10 «Графік проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  2021-2022 н.р., методичні рекомендації, 

критерії оцінювання та завдання щодо підготовки учнів до олімпіад»; 

97. Лист від 07.10.2021 № 483/11-10 «Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики»; 

98. Лист від 08.10.2021 № 485/11-10 «Про проведення семінарів»;  

99. Лист від 08.10.2021 № 490/11-10 «Про проведення Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з математики у 2021/2022 навчальному році»; 

100. Лист від 08.10.2021 № 491/11-10 «Про проведення Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з фізики у 2021/2022 навчальному році»; 

101. Лист від 13.10.2021 № 499/01-13 «Про надання пропозицій до цільової 

програми сприяння розвитку громадянського суспільства»; 

102. Лист від 19.10.2021 № 506/11-10 «Про заходи з відзначення у 2021 році 

Дня захисника України»; 

103. Лист від 19.10.2021 № 508/11-10 «Про проведення Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з економіки у 2021/2022 навчальному році»; 

104. Лист від 20.10.2021 № 509/11-10 «Про проведення Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з географії у 2021/2022 навчальному році»; 

105. Лист від 20.10.2021 № 510/11-10 «Про реалізацію дослідження «English 

Impact» у рамках проєкту «Future English»; 

106. Лист від 25.10.2021 № 526/11-10 «Про надання інформації щодо 

центрів професійного розвитку педагогічних працівників»; 

107. Лист від 26.10.2021 № 527/11-10 «Про відміну семінару»; 

108. Лист від 26.10.2021 № 528/11-10 «Про Всеукраїнський радіодиктант 

національної єдності»; 

109. Лист від 26.10.2021 № 529/11-10 «Про надання інформації щодо 

центрів професійного розвитку педагогічних працівників»; 



110. Лист від 27.10.2021 № 531/11-10 «Про відміну семінару зі 

скорегованою датою»;  

111. Лист від 29.10.2021 № 542/11-10 «Про вибірковість відправки 

олімпіадних завдань»; 

112. Лист від 29.10.2021 № 543/11-10 «Лист-інформатор на листопад  

2021 р.»; 

113. Лист від 01.11.2021 № 546/11-10 «Про надання пропозицій»; 

114. Лист від 04.11.2021 № 552/11-10 «Про перенесення засідання обласної 

творчої групи з біології»; 

115. Лист від 05.11.2021 № 557/11-10 «Щодо навчання регіональних 

тренерів з питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти»; 
116. Лист від 05.11.2021 № 558/11-10 «Заходи з увічнення пам’яті 

захисників України»; 

117. Лист від 08.11.2021 № 559/11-10 « Щодо проведення вебінару»; 

118. Лист від 09.11.2021 № 565/11-10 «Про вибірковість відправки завдань 

ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка»; 

119. Лист від 11.11.2021 № 569/11-10 «Про проведення  

ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»; 

120. Лист від 18.11.2021 № 596/11-10 «Про вибірковість відправки завдань 

ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»; 

121. Лист від 29.11.2021 № 623/11-10 «Про надання заявок на участь у  

ІІІ етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка»; 

122. Лист від 14.11.2021 № 571/11-10 «Про календар першого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»; 

123. Лист від 11.11.2021 № 572/11-10 «Про проведення вебінару»; 

124. Лист від 06.12.2021 № 643/11-10 «Про проведення навчально-

практичного семінару з дзюдо у м. Суми»; 

125. Лист від 09.12.2021 № 656/11-10 «Про підтвердження участі закладів 

загальної середньої освіти сумської області в експерименті всеукраїнського 

рівня»; 

126. Лист від 16.12.2021 № 672/11-10 «Про проведення ІІІ етапу  

ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів 

закладів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році»; 

127. Лист від 17.12.2021 № 675/11-10 «Про роботу журі  

ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови серед учнів закладів загальної 

середньої освіти області у 2021-2022 навчальному році»; 

128. Лист від 20.12.2021 № 685/11-10 «Щодо надання звітів про результати  

І та ІІ етапів, заявок на участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

2021-2022 н.р.» 

  

http://soippo.edu.ua/images/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2021-2022/%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%A1%D0%9E%D0%86%D0%9F%D0%9F%D0%9E_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A2%D0%93%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86-%D0%86%D0%86%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2.pdf
http://soippo.edu.ua/images/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2021-2022/%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%A1%D0%9E%D0%86%D0%9F%D0%9F%D0%9E_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A2%D0%93%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86-%D0%86%D0%86%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2.pdf
http://soippo.edu.ua/images/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2021-2022/%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2_%D0%A1%D0%9E%D0%86%D0%9F%D0%9F%D0%9E_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%A2%D0%93%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%86-%D0%86%D0%86%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2.pdf


Організаційно-методична діяльність: 

1. організаційно-методичний супровід 
№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу Дата  

проведення 

Загальна 

кількість 

учасників  

Форма 

підбиття 

підсумків  
 

1 2 3 4 5 6 

1 

Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласна онлайн нарада 
«Зручне навчання»: 

підбиття проміжних 

підсумків пілотного 

проєкту 

20.01.2021 17 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

2 Удовиченко І.В. 

Обласна тематична 

едукація  
Організація 

функціонування центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

25-28.01. 

2021 
25 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

3 Удовиченко І.В. 
Протокольна нарада 
«ЦПР ПП Сумської 

області» 

10.02.2021 5 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

4 

Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П., 

Свєтлова Т.В., 

Третьякова О.В. 

Обласна тематична 

нарада  
Старт ІІ (регіонального) 

туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року –

2021» 

15.02.2021 45 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

5 

Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласна онлайн нарада 
«Зручне навчання» 11.03.2021 17 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

6 

Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласна робоча нарада 
Пілотний проєкт  

«Зручне навчання» 

16.03.2021 17 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

7 

Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Регіональна робоча 

нарада  
Пілотний проєкт  

«Зручне навчання» 

29.03.2021 19 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

8 

Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласна презентаційна 

нарада  
Підсумки обласного 

пілотного проекту 

«Зручне навчання» 

30.03.2021 17 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

9 

Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласна експрес-нарада 

Обласний пілотний 

проєкт «Зручне 

навчання»: систематизація 

напрацювань 

17.06.2021 17 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 



1 2 3 4 5 6 

10 

Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласний методичний 

стартап 

Компетентнісно-

орієнтоване середовище 

НУШ 

18.08.2021 19 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

11 

Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласний пленер-

флешмоб  
Тематичні заходи до Дня 

методиста 

03.09.2021 19 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

12 

Удовиченко І.В., 

Сущенко А.О., 

Сукачова Н.М. 

Обласна інструктивно-

методична нарада 

Особливості організації 

роботи відділів освіти, 

закладів загальної 

середньої освіти з 

проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та 

інтелектуальних змагань 

13.10.2021 47 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

13 
Удовиченко І.В., 

Сущенко А.О. 

Обласна тематична 

едукація # 1 

Надання 

консультативних послуг 

центрами професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

18-21.10. 

2021 
26 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

14 
Удовиченко І.В.,  

Сущенко А.О. 

Обласна тематична 

едукація # 2 

Надання 

консультативних послуг 

центрами професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

01-04.11. 

2021 
30 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

 

2. методичний супровід організації освітнього процесу 
 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

переглядів 

(учасників) 

Форма 

підбиття 

підсумків 
 

1 2 3 4 5 6 

Обласні онлайн-семінари 

1 Блужан Т.В. 

Обласний семінар 
Формування здорового 

способу життя учнівської 

молоді в сучасних умовах: 

виховний аспект 

28.01.2021 217 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

2 Чхайло Л.М. 

Обласний семінар  
Формування літературної 

компетентності учнів 

через застосування 

біоадекватної технології 

на уроках зарубіжної 

літератури 

10.02.2021 623 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Свєтлова Т.В. 

Обласний науково-

методичний семінар  

Формування математичної 

грамотності учнів у 

процесі навчання 

математики 

12.02.2021 371 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Черненко О.П. 

Обласний семінар 

Вивчення інформатики в 

початковій школі за 

новим Державним 

стандартом 

04.03.2021 473 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар 
STREAM-освіта 

дошкільників в 

освітньому процесі 

закладу дошкільної 

освіти 

17.03.2021 750 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

6 Блужан Т.В. 

Обласний семінар 
Формування патріотичної 

особистості як 

першооснова виховної та 

позанавчальної роботи 

в закладі загальної 

середньої освіти 

18.03.2021 178 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

7 Попов В.Д. 

Обласний семінар  
Роль практико-

орієнтовних завдань 

картографічного змісту з 

географії у формуванні 

просторової 

компетентності учнів 

23.03.2020 388 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

8 Сукачова Н.М. 

Обласний семінар 

Формування предметної 

компетентності учнів  з 

розділу «Збройні сили 

України на захисті 

Вітчизни» навчальної 

програми предмета 

«Захист України» 

08.04.2021 268 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

9 Кісільова М.В. 

Обласний семінар 

STEM-технології під час 

вивчення освітньої галузі 

«Природознавство» 

12.04.2021 225 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

10 Карпуша В.М. 

Обласний семінар 

Готуємося до реалізації 

Державного стандарту 

базової загальної 

середньої освіти: наукові 

дослідження на уроках 

фізики 

15.04.2021 290 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

11 Перлик В.В. 

Обласний семінар 
Моніторинг і самоаналіз 

забезпечення якості 

освіти у закладі загальної 

середньої освіти 

19.04.2021 302 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

12 
Метейко А.В., 

Коростіль Л.А. 

Обласний семінар 

Кабінет хімії/STEM-

лабораторія – безпечна 

територія закладу 

загальної середньої 

освіти 

20.04.2021 160 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

13 Попов В.Д. 

Обласний семінар 

Реалізація наскрізної 

змістової лінії 

«Екологічна безпека та 

сталий розвиток» у 

курсах географії та 

економіки 

22.04.2021 321 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

14 Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар 

Освітнє середовище – 

значимий чинник 

модернізації освітнього 

процесу закладу 

дошкільної освіти» 

23.04.2021 250 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

15 Сердюк О.П. 

Обласний семінар 

Реалізація міжпредметної 

інтеграції на уроках 

освітньої галузі 

«Мистецтво» для 

вчителів освітньої галузі 

«Мистецтво» 

24.04.2021 1121 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

16 Свєтлова Т.В. 

Обласний науково-

методичний семінар  

Формування та розвиток 

дослідницької 

компетентності учнів у 

процесі навчання 

математики 

28.04.2021 330 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

17 Свєтлова Т.В. 

Обласний науково-

методичний семінар  

Формування 

медіаграмотності в процесі 

навчання математики учнів 

06.05.2021 402 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

18 Коренева І.В. 

Обласний семінар 

Реалізація наскрізних 

змістових ліній на уроках 

трудового навчання 

12.05.2021 360 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

19 
Карпуша В.М., 

Черненко О.П. 

Обласний семінар 

Готуємося до реалізації 

Державного стандарту 

базової загальної 

середньої освіти: 

інформаційно-

комунікаційні технології 

на уроках фізики 

13.05.2021 192 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

20 Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар 

Актуальні аспекти 

взаємодії з родинами 

вихованців в умовах 

осучаснення дошкільної 

освіти 

18.05.2021 995 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

21 Сукачова Н.М. 

Обласний семінар 

Формування предметної 

компетентності учнів з 

теми «Ручні гранати та 

поводження з ними» 

навчальної програми 

предмета «Захист 

України» 

21.05.2021 197 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

22 Блужан Т.В. 

Обласний семінар 

Екологічне виховання як 

засіб формування 

життєвих 

компетентностей 

особистості школяра 

25.05.2021 145 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

23 
Удовиченко І.В., 

методисти 

Обласний методичний 

хакатон  

«Компетентнісно 

орієнтоване середовище 

НУШ» з питань 

організованого початку 

2021-2022 н.р. 

25.08.2021 4661 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

24. Карпуша В.М. 

Обласний семінар 

Актуальні питання 

навчання фізики та 

астрономії в закладах 

загальної середньої 

освіти у 2020-2021 

навчальному році 

06.09.2021 386 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

25. Сукачова Н.М. 

Обласний семінар 

Актуальні питання 

навчання предмета  

«Захист України» в 

закладах загальної 

07.09.2021 236 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

середньої освіти в 2021-

2022 навчальному році 

26. 
Метейко А.В., 

Коростіль Л.А. 

Обласний семінар 
Актуальні питання 

навчання хімії в закладах 

загальної середньої 

освіти в 2021-2022 

навчальному році 

08.09.2021 572 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

27. Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар 

Актуальні питання 

організації освітнього 

процесу в закладах 

дошкільної освіти  

09.09.2021 1113 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

28. Черненко О.П. 

Обласний семінар 

Середовища 

програмування як засіб 

навчання учнів основам 

програмування 

29.09.2021 220 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

29. Коренева І.В. 

Обласний семінар 

Організаційно-методичне 

забезпечення проведення 

ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

трудового навчання в 

2021-2022 навчальному 

році 

06.10.2021 436 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

30 
Удовиченко І.В., 

Свєтлова Т.В. 

Обласний семінар 

Підготовка учнів закладів 

загальної середньої освіти 

до інтелектуальних 

математичних змагань: 

організаційно-методичні 

аспекти 

07.10.2021 342 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

31 Кононенко О.В. 

Обласний методичний 

семінар-практикум 
Організаційно-методичні 

аспекти підготовки учнів 

закладів освіти до участі 

у Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

української мови та 

літератури та мовно-

літературних конкурсах 

08.10.2021 417 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

32 Третьякова О.В. 

Обласний семінар 

Методичні аспекти 

формування знань про 

історичну особистість в 

учнів на уроках історії 

12.10.2021 325 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

33 
Метейко А.В., 

Коростіль Л.А. 

Обласний науково-

методичний семінар 
Формування хімічної 

19.10.2021 452 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 



1 2 3 4 5 6 

компетентності в учнів 

закладів загальної 

середньої освіти 

методичні 

рекомендації 

34 Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар 

Медіаосвіта в освітньому 

процесі закладу 

дошкільної освіти 

20.10.2021 980 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

35 Блужан Т.В. 

Обласний семінар 

Батьківські збори як 

складова роботи з 

батьками 

22.10.2021 188 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

36 Іващенко І.І. 

Обласний семінар 
Інструменти педагогічного 

маркетингу в професійній 

діяльності заступника 

директора з навчально-

виховної роботи 

26.10.2021  293 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

37 Попов В.Д. 

Обласний семінар 
Використання запитань 

інтегрованого змісту як 

умова формування 

світоглядних орієнтацій 

учнів на уроках географії 

та економіки 

27.10.2021 205 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

38 Леоненко М.П. 

Онлайн семінар 

«Формування 

соціокультурної 

компетентності учнів на 

уроках іноземної мови» 

28.10.2021 413 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

39 Кононенко О.В. 

Обласний семінар 

«Формування 

соціокультурної 

компетентності учні на 

уроках зарубіжної 

літератури» 

11.11.2021 353 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

40 Сукачова Н.М 

Обласний семінар 

Формування предметної 

компетентності учнів з з 

розділу «Вогнева 

підготовка» навчальної 

програми предмета 

«Захист України» 

15.11.2021 196 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

41 Свєтлова Т.В 

Обласний семінар  

Проведення 

Міжнародного 

математичного конкурсу 

«Кенгуру» у 2021-2022 

н.р.: організаційно 

методичні аспекти 

29.11.2021 155 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

42 Іващенко І.І. 
Обласний семінар 
Професійний розвиток 

07.12.2021  155 
Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

https://youtu.be/0Z-Lw9M966M
https://youtu.be/0Z-Lw9M966M
https://youtu.be/0Z-Lw9M966M
https://youtu.be/0Z-Lw9M966M


1 2 3 4 5 6 

учителя: методичні 

аспекти 

методичні 

рекомендації 

43 Карпуша В.М. 

Обласний семінар 

Готуємося до реалізації 

Державного стандарту 

базової загальної 

середньої освіти: 

застосування принципів 

сталого розвитку 

суспільства на уроках 

фізики 

08.12.2021 181 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

Обласна школа педагогічної та методичної майстерності, майстер-класи 

1 Міщенко Л.Б. 

Обласна школа 

педагогічної 

майстерності 

Особливості організації 

особистісно 

зорієнтованого 

освітнього процесу в 

групах раннього віку 

31.03.2021 598 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Міщенко Л.Б. 

Обласна школа 

педагогічної 

майстерності 

 «Особистісно 

орієнтований освітній 

процес в групах раннього 

віку на основі 

середовищної моделі» 

17.11.2021 570 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

Обласний практикум 

1 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласний LEGO – 

практикум   

(марафон) #  1. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти» –1 

29.01.2021 18  

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласний LEGO – 

практикум   

(марафон) #  1. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти» –1 

25.02.2021 18  

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласний LEGO – 

практикум   

(марафон) #  2. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти» –1 

27.05.2021 18  

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласний LEGO – 

практикум  

(марафон) #  2. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у 

10.06.2021 18  

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 



1 2 3 4 5 6 

закладах дошкільної 

освіти» –1 

рекомендації 

5 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласний LEGO – 

практикум   

(марафон) #  3. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти» –1 

25.11.2021 18  

Прес-реліз, 

метлодичні 

рекомендації на 

сайті СОІППО 

6 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласний LEGO – 

практикум  

 (марафон) #  3. Сесія 2.  

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти» –1 

16.12.2021 18 

Прес-реліз, 

метлодичні 

рекомендації на 

сайті СОІППО 

Обласні студії, воркшоп 

1 Свєтлова Т.В. 

Обласна педагогічна 

студія  

Організація дистанційного  

та змішаного навчання  

на уроках математики 

11.03.2021 617 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Удовиченко І.В. 

Обласний воркшоп≠2  
«К-взаємодія у 

людиноцентричній 

моделі» 

20.04.2021 47 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

Обласна школа молодого вчителя, методиста, управлінця 

1 

Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П., 

методисти 

відділу 

Обласна школа 

майбутнього вчителя-

методиста  
Власна методична 

розробка: специфіка та 

особливості побудови 

27.04.2021 196 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Іващенко І.І. 

Обласна школа молодого 

управлінця 

Методичний супровід 

становлення молодого 

педагога закладу загальної 

середньої освіти  

09.06.2021 163 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Коренева І.В. 

Обласна школа молодого 

вчителя трудового 

навчання 

Урок трудового навчання 

у дистанційному форматі 

проведення 

10.09.2021 308 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Попов В.Д. 

Обласна школа молодого 

вчителя географії 
Компетентнісно 

орієнтований урок 

географії та економіки в 

контексті вимог нової 

української школи 

24.11.2021 105 
Прес-реліз на 

сайті СОІППО 



1 2 3 4 5 6 

Обласні творчі групи вчителів 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

учасників 

Форма 

підбиття 

підсумків 

1 2 3 4 5 6 

1 Діхнич К.В. 

Обласна творча група 

вчителів початкових 

класів 

Розвиток життєвих 

компетентностей 

особистості молодшого 

школяра за допомогою 

навчання основ 

медіаграмотності з 

використанням 

інноваційних форм і 

методів навчання 

01.03.2021 10 

Прес-реліз на 

сайті ДОН 

СОДА 

2 Коренева І.В. 

Обласна творча група 

вчителів трудового 

навчання  

Проєктна діяльність в 

умовах дистанційного 

навчання та карантину 

10.03.2021 10 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

рекомендації 

3 Карпуша В.М. 

Обласна творча група 

вчителів фізики  

Розробка дидактико-

методичного забезпечення 

експериментальної 

діяльності здобувачів 

загальної середньої освіти з 

використанням цифрових 

вимірювальних пристроїв 

на уроках фізики (розділи 

«Механіка», «Механічні 

коливання») 

19.03.2020 12 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Деменков Д.В. 

Обласна творча група 

вчителів фізичної 

культури 

Організація навчально- 

виховної та фізкультурно- 

оздоровчої роботи у 1-4 

класах в умовах нової 

української школи 

25.03.2021 5 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Іващенко І.І. 

Обласна творча група 

заступників директорів з 

навчально-виховної 

роботи  
Компетентнісно 

орієнтований підхід до 

організації методичної 

26.03.2021 9  

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

  

роботи  з педагогічними 

кадрами в закладі  

загальної середньої освіти 

  

 

6 Клюніна Н.В. 

Обласна творча група 

вчителів іноземних мов 
Виховання учнів на 

цінностях української 

ідентичності на уроках 

іноземної мови 

30.04.2021 5 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

7 Каленик О.В. 

Обласна творча група 

педагогів закладів 

загальної середньої 

освіти  

Створення сприятливого 

освітнього середовища з 

метою виявлення, 

підтримки, розвитку 

обдарованої учнівської 

молоді 

20.05.2021 13 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

8 Кісільова М.В. 

Обласна творча група 

вчителів біології 
Розробка дидактико-

методичного 

забезпечення учнівських 

наукових досліджень при 

вивченні біології в 9 класі 

28.05.2021 9 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

9 Карпуша В.М. 

Обласна творча група 

вчителів фізики  

Розробка дидактико-

методичного забезпечення 

експериментальної 

діяльності учнів з 

використанням цифрових 

вимірювальних пристроїв 

на уроках фізики з розділів 

«Електродинаміка», 

«Оптика» 

25.10.2021 12 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

10 Коренева І.В. 

Обласна творча група 

вчителів трудового 

навчання  

Проєктна діяльність в 

умовах дистанційного 

навчання та карантину 

09.11.2021 10 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

11 Кісільова М.В. 

Обласна творча група 

вчителів біології 
Розробка дидактико-

методичного 

забезпечення учнівських 

наукових досліджень під 

час вивчення біології і 

екології в 10-11 класах 

18.11.2021 6 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

12 Іващенко І.І. 

Обласна творча група 

заступників директорів з 

навчально-виховної 

роботи  
Компетентнісно 

орієнтований підхід до 

організації методичної 

роботи з педагогічними 

кадрами в закладі 

загальної середньої 

освіти 

26.11.2021 8 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

 

 

Методичні порадники, колоквіуми 
 

№ 

з/п 
ПІБ Тема 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

переглядів 
 

1 2 3 4 5 

1 Третьякова О.В. 
Методичний порадник 

Підготовка учнів до ДПА, ЗНО з 

історії України: практичний аспект 

11.01.2021 360 

2 Свєтлова Т.В 

Методичний порадник 

Підготовка учнів закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО-2021 з 

математики: організаційно-методичні 

аспекти 

12.01.2021 706 

3 Кісільова М.В. 

Методичний порадник 

Особливості підготовки учнів  

11-х класів до ЗНО з біології 
13.01.2021 608 

4 Шерстюк Л.М. 

Методичний порадник 
Особливості підготовки учнів  

11-х класів до ЗНО, ДПА з української 

мови та літератури 

14.01.2021 1108 

5 Перлик В.В. 

Методичний порадник 

Роль керівника закладу загальної 

середньої освіти в умовах 

реформування галузі та 

децентралізації 

26.01.2021 211 

6 Діхнич К.В. 

Методичний порадник 

Оцінювання результатів навчання 

учнів третіх і четвертих класів Нової 

української школи 

27.01.2021 100 

7 Перлик В.В. 

Методичний порадник 

Внутрішня система забезпечення 

якості освіти у закладі загальної 

середньої освіти 

05.02.2021 813 

8 
Метейко А.В., 

Коростіль Л.А. 

Методичний порадник  
Системний моніторинг якості хімічної 

освіти в закладах загальної середньої 

освіти: ЗНО з хімії та PISA 

16.02.2021 365 



1 2 3 4 5 

9 Іващенко І.І. 

Методичний порадник 

Управлінський супровід дистанційного 

навчання в закладі загальної середньої 

освіти  

26.02.2021 112 

10 Курган О.В. 
Методичний порадник 

Моніторинг якості вивчення 

передового педагогічного досвіду» 

26.02.2021 116 

11 Діхнич К.В. 

Методичний порадник  

Індивідуальна освітня траєкторія 

учня: принципи побудови, методи і 

форми реалізації 

05.04.2021 40 

12 Деменков Д.В. 

Методичний порадник 

Особливості реалізації 4-х змістових 

ліній НУШ в освітньому процесі з 

фізичної культури в закладах 

загальної середньої освіти 

29.04.2021 256 

13 Третьякова О.В. 
Методичний порадник 

Реалізація наскрізних змістових ліній 

на уроках суспільних дисциплін 

14.05.2021 314 

14 Курган О.В. 
Методичний порадник 

Розвиток і реалізація творчого 

потенціалу учителя 

24.05.2021 126 

15 Третьякова О.В. 

Методичний порадник 

Організаційно-методичні аспекти 

підготовки учнів закладів загальної 

середньої освіти до участі у 

Всеукраїнській учнівській олімпіаді з 

історії 

14.09.2021 349 

16 Сердюк О.П. 

Методичний порадник 

Формування предметної мистецької 

компетеньності в учнів на уроках 

мистецтва 

16.09.2021 219 

17 Кісільова М.В.  
Методичний порадник 

Методика розв’язання задач з генетики 

та молекулярної біології 

24.09.21 386 

18 Третьякова О.В. 

Методичний порадник 

Організаційно-методичні аспекти 

підготовки учнів закладів загальної 

середньої освіти до участі у 

Всеукраїнській учнівській олімпіаді з 

історії 

30.09.2021 349 

19 Перлик В.В. 
Методичний порадник 

Сучасне освітнє середовище закладу 

загальної середньої освіти 

11.10.2021 128 

20 Курган О.В. 

Методичний порадник 

Підвищення професійної 

компетентності педагогів у сучасних 

умовах  

18.10.2021 239 



1 2 3 4 5 

21 Курган О.В. 

Методичний порадник 

Упровадження інноваційних освітніх 

технологій як складова передового 

педагогічного досвіду 

23.11.2021 123 

Мобільні консультпункти 

№ 

з/п 
ПІБ Тема 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

учасників 

1 
Удовиченко І.В., 

Іващенко І.І. 
Мобільний консультпункт 

Власна методична розробка 
28.09.2021 27 

 

 
 

Організаційні форми роботи з обдарованою учнівською молоддю 

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

№ 

з/п 
Статус заходу Назва заходу 

Загальна 

кількість 

учасників 

Кількість переможців, призових 

дипломів  

(І, ІІ, ІІІ ступенів) 
 

1 2 3 4 5 

Міжнародні, Всеукраїнські, обласні ігри, конкурси, турніри 

1 Міжнародний IV етап Міжнародного 

мовно-літературного 

конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 

23 І ступеня – 2 дипломи 

ІІ ступеня – 5 дипломів 

ІІІ ступеня – 6 дипломів 

 

ІІ ступеня (учні ПТО) – 2 дипломи 

2 Всеукраїнський 4-ий (підсумковий) етап 

ХХ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської 

творчості» 

10 номінація «Література» – один 

переможець;  

номінація «Історія України і 

державотворення» – один 

переможець. 

 

 

Результати методичних напрацювань висвітлено під час участі у 

Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних заходах 

 
№  

з/п 

ПІБ Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Форма 

 участі 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Міжнародні заходи 

1 Іващенко І.І. 

VІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Рriority directions of 

science and technology 

development 

20-22.02.2021 
м. Київ 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 



1 2 3 4 5 6 

2 Сердюк О.П. 

VII Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Priority directions of science 

and technology development 

21-23.03.2021 
м. Київ 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

3 Курган О.В. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Психологія і 

педагогіка: актуальні 

проблеми досліджень 

на сучасному етапі 

02-03.04.2021 м. Київ 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

4 Чхайло Л.М. 

IX Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

The world of science and 

innovation 

07-09.04.2021 
м. Лондон, 

Великобритания 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

5 
Клюніна Н.В., 

Сердюк О.П. 

IX Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Fundamental and 

applied research in the 

modern world 

14-16.04.2021 
м. Бостон,  

США 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

6 
Іващенко І.І. 

Сердюк О.П. 

VІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Рriority directions of science 
and technology development:   

18-20.04.2021 м. Київ 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

7 Кісільова М.В. 

VIIІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

World science: problems, 

prospects and innovations:  

21-23.04.2021 
м. Торонто, 

Канада 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

8 Удовиченко І.В. 

Міжнародне стажування 
Fundraising and organization 

of project activities in 

educational establishments: 

european experience 

24.04-

30.05.2021 

Польща – 

Україна 

Навчання, 

участь, 

написання 

проєкту, 

сертифікат 

9 
Удовиченко І.В. 

International scientific and 

practical conference 
Theoretical approaches of 

fundamental sciences. Theory, 

practice and prospects 

26-28.04.2021 
c. Geneva, 

Switzerland 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

10 Кісільова М.В. 

II Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Results of modern scientific 

research and developmen:  

02-04.05.2021  м. Мадрид, 

Іспанія 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 



1 2 3 4 5 6 

11 Курган О.В. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

Сучасні наукові 

дослідження у психології 

та педагогіці – прогрес 

майбутнього 

14-15.05.2021 м. Одеса 
Тези, 

участь 

12 

Блужан Т.В., 

Іващенко І.І., 

Кісільова М.В., 

Черненко О.П. 

IX Міжнародної науково-

практичної конференції 

Priority directions of science 

and technology development  

16-18.05.2021 м. Київ 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

13 Блужан Т.В. 

IX Міжнародна науково-

практична конференція 
World science: problems, 

prospects and innovations 

19-21.05.2021 
м. Торонто, 

Канада 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

14 
Кісільова М.В., 

Попов В.Д. 

IX Міжнародна науково-

практична конференція 
Science and education: 
problems, prospects and 
innovations  

26-28.05.2021 
м. Кіото,  

Японія 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

15 
Удовиченко І.В. 

Міжнародний коучинг 

Професійний коучинг по 

міжнародним стандартам 

ICF: основи стандартів і 

потенціал професії 

03.06.2021 Країни ЄС 

Навчання, 

участь, 

сертифікат 

16 
Удовиченко І.В. 

The XVІІ International 

Science Conference  
Current trends in the 

development of science and 

practice 

07-09.06. 

2021 
c. Haifa (Israel)  

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

17 
Свєтлова Т.В. 

IV Міжнародна науково-

методична конференції 
Розвиток інтелектуальних 

умінь і творчих здібностей 

учнів та студентів у процесі 

навчання дисциплін 

природничо-математичного 

циклу «ІТМ*плюс – 2021»  

11-12.11.2021 м. Суми 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

Всеукраїнські заходи 

1 Клюніна Н.В. 

Всеукраїнський онлайн 

форум  

Virtual teaching: skills of the 

future 

21.01.2021 
м. Київ Участь, 

сертифікат 

2 Клюніна Н.В. 

Всеукраїнський вебінар  
Стратегічні інвестиції у 

власний професійний 
01.02.2021 

м. Київ Участь, 

сертифікат 

https://nic-sci-conf.esclick.me/EjdxkTEJjr8u
https://nic-sci-conf.esclick.me/EjdxkTEJjr8u


1 2 3 4 5 6 

розвиток 

3 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Всеукраїнський науково-

практичний online семінар 
Впевнений старт: освітня 

програма та навчально-

методичне забезпечення 

(молодший дошкільний вік) 

17.02.2021 
м. Київ – 

м. Суми 
Участь 

4 Удовиченко І.В. 

Всеукраїнський форум 

Центри професійного 

розвитку педагогічних 

працівників: виклики,  

освітні стратегії,  

партнерська взаємодія 

03.03.2021 м. Київ Участь, 

сертифікат 

5 

Деменков Д.В., 

Іващенко І.І. 

Кісільова М.В. 

Клюніна Н.В. 

Метейко А.В. 

Чхайло Л.М. 

V Всеукраїнська науково-

методична конференція 

Особистісно-професійна 

компетентність педагога: 

теорія і практика: 

матеріали  

04.03.2021 м. Суми 

Участь, 

стаття,  

сертифікат 

6 Удовиченко І.В. 

  Open education forum  

Кращі практики та 

ініціативи в освітньому 

середовищі 

15-16.03.2021 м. Київ Участь 

7 

Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П., 

Деменков Д.В., 

методисти  

відділу 

Всеукраїнський науково-

практичний семінар 
Методика викладання 

дзюдо в закладах загальної 

середньої освіти 

18.03.2021 м. Суми 

Організація, 

участь, 

сертифікат 

8 Міщенко Л.Б 

Всеукраїнський вебінар 

Щодо впровадження 

оновленого Базового 

компоненту дошкільної 

освіти   

31.03.-01.05. 

2021 
м. Київ 

Участь, 

виконання 

завдань, 

сертифікат 

тренера 

9 Свєтлова Т.В 

Всеукраїнська науково-

практична  конференція 
STEM – світ інноваційних 

можливостей. Формування 

освітнього STEM-

середовища 

01.04.2021 м. Київ 
Участь, 

сертифікат  

10 Клюніна Н.В. 
Всеукраїнський вебінар 
English ZNO Libra Terra 

16.04.2021 
м. Київ Участь, 

сертифікат 

11 Клюніна Н.В. 

Всеукраїнський вебінар  

Розвиток навичок 

сприймання на слух під час 

підготовки до іспитів   

19.04.2021 
м. Київ Участь, 

сертифікат 



1 2 3 4 5 6 

12 Кісільова М.В. 

Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та 

молодих учених  

Теоретичні та прикладні 

аспекти досліджень з 

біології, географії та хімії  

30.04.2020 м. Суми 

Стаття, 

заочна 

участь, 

сертифікат 

13 Свєтлова Т.В. 

Усеукраїнський вебінар 

Формування ключових і 

предметних 

компетентностей в процесі 

вивчення «Математики»  

у 4 класах на засадах Нової 

української школи  

03.03.2021 м. Київ 
Участь, 

сертифікат 

14 Блужан Т.В. 

Всеукраїнська науково-

практична онлайн-

конференція 

Особливості організації 

статевого виховання в 

українських закладах освіти 

в умовах сьогодення 

13.05.2021 м. Київ Участь 

15 Удовиченко І.В. 
Всеукраїнський вебінар 
Полегшуємо перевірку на 

плагіат разом з Unicheck 

18.05.2021 м. Київ Участь 

16 
Удовиченко І.В. 

Всеукраїнський форум 
Забезпечення партнерської 

взаємодії – пріоритетне 

завдання директора Центру 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

18.05.2021 м. Київ 
Участь, 

сертифікат 

17 

Блужан Т.В., 

Іващенко І.І., 

Каленик О.В. 

Коренева І.В., 

Сердюк О.П. 

V Усеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

Інноваційні технології 

розвитку особистісно-

професійної компетентності 

педагогів в умовах 

післядипломної освіти 

27.05.2021  м. Суми 

Участь, 

сертифікат, 

стаття 

18 Удовиченко І.В. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Проєктування розвитку та 

психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої 

особистості 

03.06.2021 
м. Київ –             

м. Житомир 

Участь, 

робота в 

секції, 

стаття, 

сертифікат 

19 
Удовиченко І.В. 

The announced presentation 

ЦПР ПП (CPD PW) 
08.06.2021 м. Суми 

Організація, 

виступ, 

участь 



1 2 3 4 5 6 

20 Удовиченко І.В. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція  

V-й Всеукраїнський пленер 

з питань природничих наук 

01-02.07. 

2021 
м. Одеса 

Тези, участь, 

сертифікат 

21 

Іващенко І.І., 

Коренева І.В., 

Свєтлова Т.В., 

Всеукраїнська школа 

майстерності  

Педагогічний стартап 

(номінації: «Керівник 

закладу освіт»; 

«Математика»; «Трудове 

навчанян») 

07-23.09.2021 м. Київ Участь 

22 Удовиченко І.В. 
Всеукраїнська вебнарада 

Умови конкурсу «Учитель                      

року – 2022» 
12.10.2021 м. Суми Участь 

23 Удовиченко І.В. 

Всеукраїнський практикум 

Новій українській школі – 

нове картографічне 

забезпечення 

26.10.2021 м. Суми 

Організація, 

модерація, 

виступ, 

участь 

24 Удовиченко І.В. 

Всеукраїнська онлайн-

нарада  
Умови конкурсу «Учитель 

року – 2022» 

12.11.2021 м. Київ Участь 

25 

Удовиченко І.В., 

Карпуша В.М., 

Кісільова М.В., 

Сердюк О.П., 

Третьякова О.В. 

Всеукраїнський вебінар  
Зустрічі, що надихають 

#Учителі говорять 16-17.11.2021 м. Київ Участь 

26 Сердюк О.П. 

Всеукраїнська наукова 

конференція 

Сучасні підходи до 

організації освітнього 

процесу в закладах освіти  

17-18.11.2021 м. Київ 
Участь, 

сертифікат 

27 

Удовиченко І.В., 

Леоненко М.П., 

Метейко А.В., 

Перлик В.В. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 
Особистісно-професійна 

компетентність педагога: 

досвід, проблеми, 

перспективи 

25.11.2021 м. Суми 

Участь, 

сертифікат, 

стаття 

Регіональні заходи 

1 Удовиченко І.В. 

Обласна урочиста 

конференція  
Підсумки ІІ (регіонального) 

туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року–

2021» 

02.03.2021 м. Суми 

Організація, 

виступ, 

участь 

2 Удовиченко І.В. 

Обласний пілотний 

проєкт  
Самоактуалізація у 

самомотивації 

22.03.2021 м. Суми 

Організація, 

виступ, 

участь 



1 2 3 4 5 6 

3 Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар-нарада 

Якісний розвиток 

дошкільної освіти Сумської 

області 

25.03.2021 м. Суми 

Участь, 

доповідь 

4 Третьякова О.В. 

Регіональна конференція 
Краєзнавчі діалоги: 

Сумщина у сув’язі 

тисячоліть 

21.04.2021 м. Суми 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

5 Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар-нарада 

Створення інклюзивного 

середовища в закладах 

дошкільної освіти 

28.04.2021 м. Суми 
Участь, 

доповідь 

6 Сущенко А.О. 

Регіональна онлайн-

зустріч  

Педагогічна кав’ярня: 

актуальні питання 

освітнього процесу 

19.05.2021 м. Суми 

Участь, 

доповідь 

7 

Удовиченко І.В., 

Блужан Т.В., 

Іващенко І.І.,  

Сущенко А.О. 

Обласний науковий  

ярмарок 
Наука об’єднує 

20.05.2021 м. Суми 

Участь, 

виступи, 

отримання 

нагороди 
(Подяка СОР) 

8 
Удовиченко І.В., 

Сущенко А.О. 

Регіональна онлайн-

зустріч  

The announced presentation 

ЦПР ПП (CPD PW) 

08.06.2021 м. Суми 

Участь, 

доповідь 

9 

Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласний пленер-

флешмоб 

Тематичні заходи до Дня 
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