
Науково-практичні конференції, круглі столи КЗ СОІППО у 2022 році 

 

№ 

з/п 
Дата 

Тема 

конференції (семінару) 

Кількість учасників 
Перелік навчальних закладів та установ, які взяли 

участь у конференції Усього У т.ч. з інших 

міст (країн) 

1 2 3 4 5 6 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 Жовтень  

2022 року 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції 

«Сумські історико-краєзнавчі студії» 

90 45 КЗ СОІППО, СНАУ, СумДУ, СумДПУ 

2 20 жовтня 

2022 року 

Діяльність асистента вчителя у ЗЗСО 50  КЗ СОІППО 

3 Грудень  

2022 року 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні 

інновації: філософія, психологія, педагогіка» 

120 60 КЗ СОІППО 

Кафедра психології 

1 Квітень 

2022 року 

V Всеукраїнський науково-практичний психологічний 

форум «Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» 

150 70 ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України (лабораторія організаційної та соціальної 

психології; Українська асоціація організаційних 

психологів та психологів праці; Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка (кафедра психології); Полтавський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського; Комунальний заклад 

«Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; заклади 

освіти Сумської області; Інклюзивно-ресурсні центри 

Сумської області.  

2 Травень 

2022 року 

V Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційні технології в роботі практичного психолога» 
150 70 ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України (лабораторія організаційної та соціальної 

психології; Українська асоціація організаційних 

психологів та психологів праці; Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка (кафедра психології); Полтавський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського; Комунальний заклад 

«Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; заклади 

освіти Сумської області; Інклюзивно-ресурсні центри 

Сумської області.  



3 Грудень  

2022 року 

ІV Всеукраїнський науково-практичний психологічний 

форум «Соціально-психологічні аспекти розвитку 

особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін» 

150 70 ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України (лабораторія організаційної та соціальної 

психології; Українська асоціація організаційних 

психологів та психологів праці; Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка (кафедра психології); Полтавський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського; Комунальний заклад 

«Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; заклади 

освіти Сумської області; Інклюзивно-ресурсні центри 

Сумської області.  

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

1 Квітень  

2022 року 

Обласний круглий стіл «Медіакомпетентність педагога: 

теорія і практика» 

30 20 Заклади загальної середньої освіти Сумської області та 

України 

2 Жовтень-

грудень  

2022 року 

VІІІ щорічна он-лайн науково-освітня виставка «Інноваційні 

стратегії інформатизації освіти» 

37 7 Заклади загальної середньої освіти Сумської області та 

України 

3 Жовтень  

2022 року 

Науково-практичний семінар  «Дошкільна медіаосвіта: 

теорія і практика» 

16 7 КЗ СОІППО 

4 Грудень  

2022 року 

Науково-практичний семінар «Інформаційно-цифрова 

компетентність педагогів, як провідна у професійній 

підготовці» 

56  КЗ СОІППО, Сумська гімназія № 1 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 12 квітня  

2022 року 

Всеукраїнська науково-практична конференція з онлайн-

трансляцією «Краєзнавчі діалоги: Україна у сув’язі 

тисячоліть» 

70 15 КЗ СОІППО 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 
03 березня  

2022 року 

VІ Всеукраїнська науково-методична практична 

конференція «Особистісно-професійна компетентність 

педагога: теорія і практика» 

250 30 

ЗСО, ПО, ВО, П(ПТО) Сумської, м. Глухів (ГНПУ ім. 

О. Довженка), Харківської, Херсонської, Хмельницької, 

Київської, м. Київ,  Миколаївської, Закарпатської, 

Дніпропетровської областей 

2 
Листопад  

2022 року 

V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Здоров’я, добробут, освіта для сталого розвитку» 
100  

Сумський державний педагогічний університет 
ім. А. С. Макаренка 
Сумський державний університет 
Університет менеджменту освіти 
Інститути післядипломної педагогічної освіти України 

3 

Вересень-

грудень  

2022 року 

Регіональний семінар:  

«Теорія і методика взаємодії закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти в естетичному вихованні дітей та 

52 4 Заклади освіти, долучені до Проєкту 



учнівської молоді» 

4 

Вересень-

грудень  

2022 року 

Круглий стіл (Інтернет): 

«Теорія і методика взаємодії закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти в естетичному вихованні дітей та 

учнівської молоді» 

56 4 Заклади освіти, долучені до Проєкту 

 


