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 Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти (далі – Інститут) заснований на комунальній власності, що належить до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

 Управління Інститутом здійснює Сумська обласна рада через уповноважений
нею орган – управління майном обласної ради.

 Інститут перебуває у функціональному підпорядкуванні Департаменту освіти і
науки Сумської обласної державної адміністрації.

Місія Інституту – забезпечення готовності працівників галузі освіти Сумської
області до професійної самореалізації в умовах модернізації системи освіти через
досягнення ними високого особистісного, професійного та науково-методичного
рівня компетентності.

Стратегічна мета Інституту – удосконалити систему безперервної освіти
працівників галузі освіти в Сумській області на основі поєднання національних
надбань світового значення та усталених європейських традицій забезпечення
розвитку фахівців, при цьому забезпечуючи безперервну освіту громадян та
здійснюючи практичну реалізацію освітньої політики в Україні.

2



Основні напрями діяльності КЗ СОІППО в 2021 році:
 освітня діяльність;
 науково-методична діяльність; 
 наукова та інноваційна діяльність;
 міжнародне співробітництво та співпраця з вітчизняними 

закладами післядипломної та вищої освіти, освітніми установами, 
громадськими організаціями;

 моніторингова діяльність;
 організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного 

оцінювання;
 діяльність психологічної служби;
 методично-аналітичний супровід діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів;
 інформаційно-видавнича діяльність; 
 організаційно-управлінська діяльність; 
 фінансово-господарська діяльність.
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У 2021 році важливими завданнями освітньої діяльності Інституту були:
 запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних та науково-
педагогічних працівників галузі освіти Сумської області;
реалізація Концепції «Нова українська школа»;
 забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки і стажування
педагогічних працівників в умовах модернізації системи освіти через досягнення
ними високого особистісного, професійного та науково-методичного рівня
компетентності; створення умов для неперервної освіти педагогічних кадрів
регіону;
 підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
(спеціальності: 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Управління
навчальним закладом»; 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної
програми «Педагогіка вищої школи»; 053 Психологія освітньо-професійної
програми «Практична психологія»);
технічний супровід та компетентнісний підхід до організації дистанційного
навчання.

Усього в 2021 році курси підвищення кваліфікації пройшли 11898 слухачів.
В Інституті здобувають освіту 140 здобувачів другого (магістерського) рівня вищої
освіти за різними формами навчання. 4



У зв’язку з переходом на другий рівень реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» у КЗ СОІППО протягом 2021 року на курсах ПК НУШ
підвищили кваліфікацію 6018 педагогів закладів загальної середньої освіти Сумської
області, що забезпечують реалізацію Державного стандарту початкової освіти та
реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти.

Із них:
• керівних кадрів – 471 особа ;
• 533 вчителі початкової школи за напрямами: здійснення формувального

оцінювання учнів; діяльнісних методів навчання, зокрема ігрових; організація
інклюзивного навчання; використання цифрових технологій та технологій
дистанційного навчання;

• 170 асистентів учителів;
• 4844 вчителі 5-х класів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть

реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти, за напрямами:
професійна діяльність вчителя (формування ключових та предметних (галузевих)
компетентностей відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»).

До освітнього процесу в 2021 році залучено 17 тренерів та 27 тренерів-педагогів.
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Домінуючі напрями методичної роботи в 2021 році: 
 нормативно-правове забезпечення, реалізація державних освітніх стандартів;
 управління галуззю освіти;
 реалізація Концепції «Нова українська школа»;
 застосування ігрових та діяльнісних методів навчання в освітньому процесі
закладів дошкільної освіти; забезпечення всебічного розвитку дітей; наступність
між дошкільною та початковою освітою в умовах запровадження Базового
компонента дошкільної освіти й Концепції «Нова українська школа»;
 науково-методичний супровід організації освітнього процесу в закладі освіти,
створення ситуації успіху;
 дидактико-методичне забезпечення процесу формування життєвих
компетентностей особистості в контексті інноваційної педагогічної діяльності,
сприяння створенню середовища успіху та життєтворчості;
 використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;
 наступність дошкільної, початкової та загальної середньої освіти в контексті
Нової української школи;
 реалізація виховних стратегій у формуванні конкурентоздатного випускника
закладу загальної середньої освіти;
 методичний супровід дистанційного навчання.
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Організаційними формами роботи в 2021 році були:
 усеукраїнський конкурс «Учитель року – 2021» (І, ІІ тури);
 організаційно-методичний супровід реалізації в області міжнародних та
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, проєктів (учнівські олімпіади, турніри з
навчальних предметів (І-ІІ етапи), «Міжнародний мовно-літературний конкурс
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», Міжнародний конкурс з
української мови ім. П. Яцика, «Міксіке», усеукраїнський конкурс учнівської творчості
«Об’єднаймося ж, брати мої!», освітній проєкт «Зручне навчання»);
 організаційно-методичний супровід ЗНО;
 здійснення методичного, інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів області;
 методичний супровід психологічної підтримки субʼєктів освітньої діяльності;
 науково-методичний супровід процесу моделювання власної методичної розробки
за результатами професійної діяльності педагогів як передумови присвоєння
педагогічного звання «учитель-методист»; рецензування матеріалів узагальненого
педагогічного досвіду; експертування навчально-методичного забезпечення;
координування розробок дидактичного забезпечення реалізації освітнього процесу;
 науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками центрів
професійного розвитку педагогічних працівників.
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Основні напрями діяльності служб КЗ СОІППО реалізувалися в 94 методичних
заходах, серед них:
 3 обласні едукації, 8 нарад – тематичних (4), робочих (3), протокольних (1);
 методичний супровід освітнього процесу, що передбачав проведення

43 обласних семінарів (науково-методичних, науково-практичних, семінарів-
практикумів у формі наради та навчання), 1 обласної студії, 1 воркшопу;

 робота обласних шкіл: школа майбутнього вчителя-методиста (2), школа
молодого вчителя (2), школа молодого управлінця (1);

 педагогічним працівникам області надано методичну допомогу у формі
методичних порадників (21);

 для підвищення професійної майстерності педагогів, стимулювання їх до
самостійного та поглибленого розширення знань, розвитку творчої активності
педагогічних працівників за ініціативи методистів навчально-методичного відділу
координації освітньої діяльності та професійного розвитку Інституту працювало
7 творчих груп: заступників директорів з навчально-виховної роботи; учителів
біології, іноземних мов, трудового навчання, фізики, фізичної культури; педагогів
закладів загальної середньої освіти; 6 обласних практикумів.
Популяризацію методичних надбань здійснено під час участі в

17-ти міжнародних, 27 всеукраїнських, 11 обласних науково-практичних та
методичних заходах.
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Реалізація Концепції «Нова українська школа»:
 з метою оперативного ознайомлення педагогів області з новими розробками, проведено
обласні методичні воркшопи «К-взаємодія в людиноцентричній моделі», під час яких
презентовано авторські напрацювання методичного спрямування;
 організовано роботу обласних творчих груп: заступників директорів з навчально-виховної
роботи «Компетентнісно орієнтований підхід до організації методичної роботи з педагогічними
кадрами в закладі загальної середньої освіти»; учителів фізики – «Дидактичне забезпечення
наскрізних змістових ліній навчальних програм з фізики базової школи»; учителів початкових
класів – «Нова українська школа: реалії та перспективи»; учителів англійської мови – «Виховання
учнів на цінностях української ідентичності на уроках іноземної мови за концептуальними
засадами реформування середньої освіти»; учителів біології – «Розробка дидактико-
методичного забезпечення учнівських наукових досліджень при вивченні біології»; учителів
трудового навчання – «Проєктна діяльність в умовах дистанційного навчання»;
 підготовлено 1 монографію та 24 навчально-методичні матеріали, спрямовані на організацію
сучасного уроку відповідно до вимог НУШ.

Дистанційна освіта:
 реалізовано обласний пілотний проєкт «Зручне навчання»;
 розроблено з різних предметів: блоги професійної компетентності, збірник методичних
матеріалів, дидактичні картки, інформаційну віртуальну дошку, віртуальні екскурсії, науково-
методичні статті з організації змішаного та дистанційного навчання, тематичний навігатор
тестових завдань Е-збірника засобами Learning Apps та інше;
 видано методичні рекомендації: Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої
діяльності : методичні рекомендації / за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 198 с.
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Науково-методичний супровід роботи педагогічних працівників центрів 
професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПР ПП)

 Інформування ЦПР ПП Сумської області з питань розвитку освіти здійснює
навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного
розвитку КЗ СОІППО.

 З метою інформування ЦПР ПП, мобільного реагування на інформаційні запити з
місць, проводиться мобільне консультування директорів центрів, органів освіти
області через інформаційно-методичні наради, оперативні наради, наради-семінари.

 Проведено три цикли дистанційної едукації (засобами Microsoft Teams):
• 25-28.01.2021 – з питань організації функціонування центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників;
• 18-21.10.2021 – з питань надання консультативних послуг центрами професійного 
розвитку педагогічних працівників # 1;
• 01-04.11.2021 – з питань надання консультативних послуг центрами професійного 
розвитку педагогічних працівників # 2.

 Участь у тематичному навчанні взяв 91 слухач. Серед слухачів – педагогічні
працівники (директори, консультанти, психологи) ЦПР ПП та спеціалісти відділів
(управлінь) освіти.

 На допомогу педагогічним працівникам ЦПР ПП видано: 1 довідник, 2 навчально-
наочні посібники, 1 каталог публікацій, 1 методичні рекомендації, наукові статті.
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КЗ СОІППО має достатній науково-педагогічний 
потенціал: 

 4 доктори наук;
 32 кандидати наук;
 2 професори;
 27 доцентів.
 У 2021 році захищено кандидатську дисертацію та

отримано науковий ступінь кандидата педагогічних наук
(С.В. Кода), доктора філософії (К.В. Діхнич).

 Отримано вчене звання професора (Д.В. Кудінов),
доцента (Л.П. Івашина, В.М. Успенська, С.В. Драновська).
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 Діяльність науково-педагогічних працівників спрямовано на проведення наукових
досліджень та їх апробацію під час науково-практичних заходів; на здійснення
науково-методичних досліджень викладачами, дисертаційних досліджень
докторантами, аспірантами, здобувачами, захист дисертацій, отримання наукових
ступенів, учених звань; розробку та видання одноосібних і колективних монографій,
підручників, навчально-методичних посібників, фахових публікацій, наукових статей
у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of
Science тощо).

 У 2021 році спільно із закладами-партнерами результативно проведено 18 науково-
практичних заходів з проблем післядипломної педагогічної освіти міжнародного,
всеукраїнського та обласного рівнів.

 За результатами Міжнародного рейтингу Webometrics, опублікованими в липні
2021 року, сайт КЗ СОІППО увійшов до ста кращих закладів вищої освіти України,
посівши 53 позицію. В обласному розрізі Інститут посідає 2 позицію, поступившись
Сумському державному університету.

 Затверджено і впроваджено в дію Положення про запобігання та порядок
виявлення академічного плагіату.

 Функціонує інституційний репозитарій, який містить науковий доробок та навчально-
методичні праці педагогічних та науково-педагогічних працівників. У репозитарії
розміщено 330 напрацювань.
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 У 2021 році колектив КЗ СОІППО продовжував роботу над реалізацією
науково-дослідної теми «Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-
професійної компетентності педагога в системі післядипломної
педагогічної освіти».

 09 грудня 2021 року у Міністерстві освіти і науки України відбувся захист
Звіту про завершення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського
рівня «Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-професійної
компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти»
(квітень 2017 року – грудень 2021 року). Науково-методична комісія з
інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-
методичної ради Міністерства (протокол № 10 від 09 грудня 2021 року)
відзначила високий, взірцевий рівень підготовки звіту з наукової теми.

 За результатами виконання дослідно-експериментальної роботи
25 листопада 2021 року в онлайн-форматі проведено Всеукраїнську науково-
практичну конференцію «Особистісно-професійна компетентність педагога:
досвід, проблеми, перспективи».
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У рамках розширення надання якісних освітніх послуг Інститут співпрацює з 
вітчизняними та закордонними громадськими організаціями й освітніми установами

 Укладено угоди про співпрацю із:
 закладом вищої освіти «Університет дружби народів імені академіка А. Куабекова»

(Казахстан);
 Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти

імені К. Д. Ушинського;
 Комунальним вищим навчальним закладом «Херсонська академія неперервної

освіти»;
 Комунальним закладом виконавчого комітету Лебединської міської ради

«Лебединський міський художній музей імені Бориса Кузьмича Руднєва»;
 Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка (Угода про

співпрацю та академічну мобільність);
 Сумським державним університетом (Угода про надання послуг з інформаційно-

бібліотечного обслуговування). Відповідно до угоди науково-видавничим відділом
Інституту здійснюється розсилка на кафедри та структурні підрозділи інформаційних
дайджестів;

 Меморандум про співпрацю між Уповноваженим із захисту державної мови.
 Пролонговано укладені в 2020 році угоди із Державною науково-технічною бібліотекою

України (включно з компаніями Clarivate Analytics та Elsevier) про забезпечення доступу
до електронних наукових баз даних Web of Science, Scopus та бази повнотекстових
ресурсів ScienceDirect (електронні книги).
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З метою оновлення бази даних експериментальної роботи та інноваційної
діяльності в жовтні 2021 року науково-видавничим відділом Інституту здійснено
паспортизацію закладів освіти щодо обліку й моніторингового контролю за
станом обстежуваних експериментів у закладах освіти.
 Експериментальна робота в освітньому просторі Сумщини реалізується в

9 науково-дослідних педагогічних експериментах усеукраїнського рівня, у
яких беруть участь 33 заклади освіти регіону.

 Активну участь у впровадженні 5 проєктів міжнародного рівня беруть участь
127 закладів освіти Сумщини, 17 проєктів всеукраїнського рівня – 375 закладів
освіти, а також 3 проєктів регіонального рівня – 67 закладів освіти.

 Відповідно до угоди з компанією MIKSIKE (м. Тарту, Естонія) у
2021 році 90 закладів освіти області реалізували україно-естонський освітній
проєкт «Міксіке в Україні».

 123 заклади освіти Сумщини (загальної середньої освіти, дошкільної освіти
тощо) упроваджують в освітній процес 88 інноваційних педагогічних
технологій.
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Кардинальне поліпшення матеріальної бази Інституту
 Придбано:

• 31 компʼютер;
• 3 акустичні системи;
• 17 веб-камер;
• 4 багатофункціональні пристрої;
• 1 інтерактивну панель (плазма);
• ліцензійне програмне забезпечення;
• 50 комплектів постільної білизни в гуртожиток.

 Проведено:
• поточний ремонт електрощитової;
• встановлення протипожежних дверей;
• вогнезахисну обробку елементів деревʼяних конструкцій покрівлі даху;
• поточний ремонт 4-х кабінетів;
• ремонт рекреацій 1 та 2-го поверхів центрального (головного) корпусу;
• благоустрій території, висаджено 30 дерев, прибрано 12 аварійних дерев.

 Здійснено:
• реконструкцію решіток на вікнах 1-го поверху центрального (головного) корпусу;
• ремонт запасних сходів з 1 по 4 поверхи центрального (головного) корпусу;
• облаштування кабінету медіаграмотності (ауд. 401);
• подальше облаштування тренінгового кабінету (ауд. 404).

Кошти, виділені на соціальні потреби працівників КЗ СОІППО:
 на оздоровлення – 1 301 660 грн.;
 для надання матеріальної допомоги на поліпшення соціально-побутових умов – 210 800 грн.;
 на виплату лікарняних – 204 250 грн. 16



Заплановане подальше зміцнення та оновлення 
матеріальної бази:

 Придбання компʼютерів та програмного забезпечення.
 Придбання оргтехніки.
 Ремонт побутових кімнат у гуртожитку.
 Придбання інтерактивної панелі (плазми).
 Підготовка проєкту утеплення навчального корпусу.
 Порушення клопотання перед засновником щодо
забезпечення кондиціонерами конференційної зали та
аудиторій.
 Продовження оновлення меблів у гуртожитку.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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