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Шановні колеги! 

Пропоную вашій увазі свою виборчу програму.  

Сьогодні Комунальний заклад Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти – один із провідних закладів післядипломної 

освіти України. Основними досягненнями колективу інституту є: підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних працівників від дошкільної освіти до 

підготовки магістрів; організація роботи науково-дослідних лабораторій; 

проведення дослідно-експериментальної роботи; різноманітні форми 

підвищення кваліфікації: традиційні та інноваційні; постійна робота 

методичного порадника на сайті інституту; організаційно-методичний супровід 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень; 

популяризація передового педагогічного досвіду, науково-дослідницької 

діяльності, кращих педагогічних здобутків щодо роботи з обдарованою 

учнівською молоддю. 

Пріоритетами діяльності Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти є: 

 забезпечення високої якості післядипломної педагогічної освіти керівних і 

педагогічних кадрів; 

 забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки й 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; 

 розвиток професіоналізму управлінської та педагогічної діяльності; 

 спрямованість на формування педагога-фасилітатора; 

 підготовка керівників та педагогічних працівників до роботи в умовах 

модернізації освіти; 

 науково-методичний супровід розвитку системи загальної середньої освіти 

Сумщини; 

 науково-методичне обґрунтування прийняття управлінських рішень; 

 дослідження теорії та практики освіти дорослих, розвиток професіоналізму 

викладачів і методистів закладу; 

 реалізація Концепції «Нова українська школа»; 

 технічний супровід та компетентнісний підхід до організації 

дистанційного навчання; 
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 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»); 

 науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками 

центрів професійного розвитку педагогічних працівників; 

 організаційно-методичний супровід ЗНО; 

 методичний супровід психологічної підтримки субʼєктів освітньої 

діяльності. 

 

ЗАПЛАНОВАНО – ВИКОНАНО! 

 

Прийшовши на посаду ректора Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, я отримав непросте завдання – 

провести реорганізацію заради збереження та автономності закладу освіти. 

Звісно, нам прийшлось приймати складні рішення. Проте, завдяки спільним 

зусиллям, вдалося зберегти колектив інституту. 

Дякуючи підтримці колективу ми спільно склали дорожню карту 

розвитку інституту і вже сьогодні можемо впевнено будувати плани на 

майбутнє. 

 Інститут має достатній кадровий та науково-педагогічний 

потенціал (4 доктори наук, 32 кандидати наук). За 5 років захищено: 

докторських дисертацій – 3, кандидатських дисертацій – 6, отримано вчене 

звання професора – 3, доцента – 6. 

 Ліцензовано 3 спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Магістр» – 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», що дозволило істотно збільшити навчальне 

навантаження науково-педагогічних працівників інституту та забезпечило 

розширення спектру додаткових платних освітніх послуг.  

 Запроваджено гнучку систему безперервної освіти педагогічних 

та науково-педагогічних працівників галузі освіти Сумщини. Освітню 

діяльність провадять педагогічні та науково-педагогічні працівники, які 

розробляють та реалізують сучасні освітні програми підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі 

освіти з 19 спеціальностей, 42 спеціалізацій.  

 Запроваджено інтегровані форми роботи на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

 У зв’язку з переходом на другий рівень реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» у КЗ СОІППО відбувається 

підвищення кваліфікації на курсах ПК НУШ педагогів закладів загальної 

середньої освіти Сумської області, що забезпечують реалізацію Державного 

стандарту початкової освіти та Державного стандарту базової середньої освіти. 
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 Реалізовано обласний пілотний проєкт «Зручне навчання». 

Видано методичні рекомендації «Дистанційний формат взаємодії суб’єктів 

освітньої діяльності». 

 За 5 років мого перебування на посаді ректора інституту з метою 

розширення спектру партнерських стосунків у галузі освіти та наукових 

досліджень, інститутом проведено переговори та укладено угоди про співпрацю 

з закордонними закладами вищої освіти Казахстану та Польщі.  

Окрім того укладені угоди про співпрацю з одинадцятьма закладами 

вищої освіти України та вісьмома інститутами післядипломної педагогічної 

освіти. Укладено авторський договір про передачу прав на використання 

навчального дистанційного курсу «Додатки Google в освітній діяльності»; угода 

з ТОВ «Український інститут нормативної інформації»; угоди з Державною 

науково-технічною бібліотекою України (включно з компаніями Elsevier та 

Clarivate Analytics) про доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science; 

Меморандум про співпрацю з Уповноваженим із захисту державної мови; угода 

з Управлінням Державної служби якості освіти у Сумській області. Також 

укладені угоди регіонального рівня з художніми та краєзнавчими музеями м. 

Суми та м. Лебедин. 

Підписані угоди дають можливість не лише проводити спільні науково-

практичні заходи різного рівня, а також забезпечувати стажування науково-

педагогічних працівників інституту та реалізувати спільні проєкти. 

 З метою вдосконалення професійних навичок, розвитку творчої 

активності педагогів, під супроводом методистів інституту, щороку 

організовується проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних 

конкурсів фахової майстерності, таких як: «Учитель року», «Класний керівник 

року», «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з 

елементами футболу», «На кращий сайт закладу дошкільної освіти» та ін. 

 З 2017 по 2021 рік колектив КЗ СОІППО здійснював роботу над 

реалізацією науково-дослідної теми «Теоретико-методичні засади розвитку 

особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної 

педагогічної освіти». Науково-методична комісія з інноваційної діяльності 

сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 

позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти 

і науки України відзначила високий, взірцевий рівень проведення експерименту.  

 При кафедрах Інституту функціонує 6 науково-дослідних 

лабораторій: науково-дослідна лабораторія інклюзивного та інтегрованого 

навчання; науково-дослідна лабораторія історико-краєзнавчих досліджень; 

науково-дослідна лабораторія з проблем медіаосвіти та медіаграмотності; 

науково-дослідна лабораторія здоров’яспрямованої освіти; науково-дослідна 

лабораторія з організації роботи опорних шкіл; науково-дослідна лабораторія 

STEM-освіти. 

 Результативне проведення на базі інституту міжнародних і 

всеукраїнських конференцій, науково-методичних семінарів, нарад з проблем 

післядипломної педагогічної освіти. Так, у 2021 році спільно із закладами-

партнерами проведено 3 міжнародні та 7 всеукраїнських конференцій (у 2020 



4 

 

році – 2 міжнародні та 7 всеукраїнських конференцій; в 2019 році – 2 міжнародні 

та 7 всеукраїнських конференцій; у 2018 році – 9 конференцій міжнародного та 

всеукраїнського рівнів; в 2017 році – 7 конференцій міжнародного та 

всеукраїнського рівнів). 

 Здійснюється активна робота з питань упровадження принципів 

академічної доброчесності в освітній процес та наукову діяльність. 

Затверджено й впроваджено в дію: Положення про академічну доброчесність 

науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти; 

Кодекс академічної доброчесності; Положення про Комісію з питань академічної 

доброчесності; Положення про запобігання та порядок виявлення академічного 

плагіату. 

 З метою оновлення бази даних експериментальної роботи та 

інноваційної діяльності щорічно науково-видавничим відділом інституту 

здійснюється паспортизація закладів освіти щодо обліку й моніторингового 

контролю за станом обстежуваних експериментів у закладах освіти 
Сумщини. 

 Подано заявку на долучення інституту до мережі експериментальної 

бази експерименту «Створення й упровадження моделі національного 

освітнього технопарку з підвищення якості дошкільної та загальної 

середньої освіти за участі закладів освіти, які працюють за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект України». 

 Здійснюється активне наповнення інституційного репозитарію, 

який містить науковий доробок та навчально-методичні праці педагогічних та 

науково-педагогічних працівників. На даний час у репозитарії розміщено 330 

праць. 

 КЗ СОІППО щороку організовує проведення понад 150 обласних 

методичних заходів: семінари (науково-методичні, навчально-практичні, у 

формі нарад, марафонів, стартапів, онлайн навчань, кейс-стаді, студій, 

вебінарів), методичні порадники, дидактико-педагогічні колоквіуми, творчі 

групи, школи професійного зростання (педагогічної майстерності, молодого 

управлінця (методиста), молодого вчителя) та багато інших. 

 Задля якісного проведення міжнародних (моніторингові 

дослідження), державних процедур (зовнішнє незалежне оцінювання якості 

знань, сертифікація педагогів), на базі інституту організовано щоденну роботу 

консультативного пункту, навчання персоналу та відповідальних за пункти 

ЗНО.  

 Забезпечено організацію та проведення загальнодержавного 

моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан 

сформованості читацької та математичної компетентностей випускників 

початкової школи».  

 Забезпечено організацію та проведення міжнародного дослідження 

якості освіти PISA. 

 Для здійснення методичного, інформаційного та аналітичного 

забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів області, навчання та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, організації навчання дітей з 
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особливими освітніми потребами, функціонує обласний ресурсний центр 

підтримки інклюзивної освіти.  

 Працівники психологічної служби КЗ СОІППО здійснюють 

методичний супровід психологічної підтримки суб’єктів освітньої 

діяльності. Методисти беруть участь у засіданні обласної Координаційної ради 

з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при Сумській обласній державній 

адміністрації. 

 З метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, 

здійснюється організаційно-методичний супровід реалізації в області 

міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, проєктів, таких 

як: учнівські олімпіади й турніри з навчальних предметів (І-ІІІ етапи), 

«Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка», Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика, 

«Міксіке», Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, 

брати мої!», «Зручне навчання» та багато інших. 

 За результатами професійної діяльності педагогів, КЗ СОІППО 

здійснює науково-методичний супровід процесу моделювання власної 

методичної розробки як передумови присвоєння педагогічного звання 

«учитель-методист». 

 Здійснюється науково-методичний супровід роботи педагогічних 

працівників центрів професійного розвитку педагогічних працівників. 

 Щорічно відбувається оновлення матеріально-технічної бази 

бібліотеки. Станом на 01.01.2022 року книжковий фонд бібліотеки нараховує 

32 694 примірники. 

 Пʼятий рік поспіль за результатами Міжнародного рейтингу 

Webometrics сайт КЗ СОІППО входить до ста кращих закладів вищої освіти 

України, посівши 54 позицію у січні 2022 року. В обласному розрізі інститут 

посідає 2 позицію, поступившись Сумському державному університету. 

 За підсумками Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 

2019» та VIII Міжнародної виставки освіти за кордоном «WorldEdu» науково-

педагогічний колектив інституту уперше, за 82-річну наполегливу працю, 

відзначено міжнародною нагородою рейтингового виставкового конкурсу 

Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти». 

 Запроваджено введення додаткових платних освітніх послуг. 

 Попередні 5 років були роками кардинального поліпшення 

матеріальної бази інституту, при чому поліпшувалась як навчально-

дидактична складова, так і складова комфорту. 

 Проведено: 

• капітальний ремонт частини даху головного корпусу (ЦЕМП); 

• ремонт цокольної частини центрального (головного) корпусу; 

• ремонт запасних сходів у головному корпусі; 

• ремонт каналізаційної системи; 

• поточний ремонт електрощитової; 

• встановлення протипожежних дверей; 
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• 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 50 дерев, прибрано 15 аварійних дерев. 

 Здійснено: 

• реконструкцію решіток на вікнах 1-го поверху центрального (головного) 

корпусу; 

• ремонт запасних сходів з 1 по 4 поверхи центрального (головного) корпусу; 

• заміну покриття підлоги 2 поверху головного корпусу; 

• заміну перил на сходах головного корпусу; 

• оновлення входу в гуртожитку; 

• повну заміну меблів на нові у 17 кімнатах гуртожитку; 

• установлення пожежної сигналізації у гуртожитку та приміщенні гаражів; 

• роботу з проведення дротового зв’язку (Інтернет) (ауд. 204 (3), 206, 207, 401);  

• ремонт водогону в підвальних приміщеннях гуртожитку; 

• придбано 50 комплектів постільної білизни в гуртожиток. 

Відповідно до вимог Нової української школи поліпшено освітній 

простір інституту. За період моєї каденції: 

- повністю обладнано меблями, які відповідають вимогам НУШ, наочністю, 

дидактичним матеріалом 10 аудиторій (№№ 301, 304, 206, 207, 212, 213, 401, 402, 

403, 404); 

- оновлено комп’ютери в аудиторіях 302 та 303; 

- оновлено матеріально-технічну базу Інституту, придбано:  

 98 персональних комп’ютерів;  

 25 ноутбуків;  

 8 проєкторів;  

 9 телевізорів;  

 5 мультимедійних комплексів;  

 3 акустичні системи;  

 3 інтерактивні панелі;  

 2 інтерактивні дисплеї;  

 15 багатофункціональних пристроїв; 

 ліцензійне програмне забезпечення;  

 75 одиниць оргтехніки (веб-камери, документ-камери, мікрофони, 

фотокамери, маршрутизатори тощо). 
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СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ  

НА НАСТУПНІ 5 РОКІВ 

 

Пріоритетні напрями розвитку Інституту на наступні роки повинні 

враховувати основні освітні тренди 

 Навчання протягом життя – розвиток системи неперервної освіти 

педагогічних працівників (на основі компетентнісного підходу за новими 

методиками й технологіями навчання відповідно до Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа»). 

 Посилення ролі інституту в реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання, у формуванні загальнонаціональної ідентичності 

педагогів Сумської області, у становленні демократичних основ життя 

українського суспільства (Державна цільова соціальна програма національно-

патріотичного виховання). 

 Цифровізація освітнього простору інституту в контексті формування 

ключових компетентностей учасників освітнього процесу («Концепція Цифрової 

адженди України – 2020»). 

 Максимальна інтеграція формальної, неформальної та інформальної 

освіти. 

 Демократизація освітньої діяльності інституту в системі організації 

освітнього процесу освіти дорослих. 

 Баланс і благополуччя співробітників інституту. 

 

Удосконалення структури управління інституту та кадрова політика 

 Подальше розроблення і вдосконалення нормативної бази інституту. 

 Відкритість процесу розроблення основних нормативних документів 

(планів, наказів, положень, розпоряджень тощо), їх експертизи та затвердження. 

 Модернізація інститутського менеджменту; створення сучасної гнучкої 

системи стратегічного й оперативного управління інститутом узагалі та його 

підрозділами зокрема. 

 

Підготовка фахівців (навчальна і навчально-методична робота) 

 Забезпечення акредитації ліцензованих спеціальностей (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»). 

 Забезпечення відповідності освітніх послуг державним стандартам і 

європейським вимогам до якості вищої освіти. 

 Створення системи об’єктивного аналізу якості освітніх програм і 

академічних досягнень здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 Постійне оновлення та модернізація змісту існуючих перспективних 

напрямів підготовки, спеціальностей, спеціалізацій. 
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 Упровадження гнучких освітніх програм, навчальних планів та 

інформаційних технологій навчання, створення нових напрямів та 

спеціальностей для експериментальної підготовки фахівців згідно з сучасними 

вимогами ринку освітніх послуг. 

 Участь у розробленні й запровадженні державних стандартів освіти нового 

покоління, національної системи кваліфікації, інформатизації та 

комп’ютеризації навчального процесу. 

 Формування мультимедійної бази навчальних курсів. 

 Методичний супровід, спільно з центрами професійного розвитку 

педагогічних працівників, педагогів області з питань упровадження державних 

нововведень у галузі освіти, як чинник підвищення професійної майстерності, 

творчого зростання та формування компетентного педагога. 

 Адміністрування вперше створеного в Сумській області пункту перевірки 

сертифікаційних робіт з української мови і літератури; підготовка та участь у 

міжнародному дослідженні PISA-2022 (у форматі комп’ютерного тесту). 

 Завершення побудови сучасної інформаційної мережі інституту та 

реалізація програми інформатизації навчального процесу, а також самостійної 

роботи магістрантів. 

 Розширення переліку спеціальностей, курсів підвищення кваліфікації та 

надання інших освітніх послуг в інституті.  

 

Перспективи провадження науково-дослідної діяльності 

 Активне наповнення інституційного репозитарію. 

 Використання антиплагіатної програми перевірки наукових текстів 

науково-педагогічних, педагогічних працівників та магістерських робіт 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 Підвищення рівня наукової та професійної активності науково-

педагогічних працівників відповідно до п. 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності. 

 Підвищення якості наукових публікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників (публікація у фахових виданнях та наукових журналах, 

які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science). 

 Подальша координація, наукове керівництво та супровід дослідно-

експериментальної роботи в закладах освіти Сумщини. 

 Системне й постійне впровадження результатів наукових досліджень в 

освітній процес, формування змісту освіти на засадах новітніх наукових і 

технологічних досягнень. 

 Сприяння академічній мобільності науково-педагогічних та педагогічних 

працівників інституту. 

 Сприяння участі науково-педагогічних та педагогічних працівників у 

проєктній, грантовій діяльності та експериментальній роботі. 
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Міжнародна співпраця й інтеграція в європейський соціокультурний та 

освітній простір 

 Підвищення якості мовної підготовки викладачів, запровадження 

мотиваційних чинників стимулювання вивчення іноземних мов науково-

педагогічними та педагогічними працівниками. 

 Організація, у межах існуючих угод інституту із закордонними 

партнерами, стажування викладачів і науковців. 

 

Фінансово-економічна діяльність і соціально-економічний розвиток 

 Удосконалення системи планування, фінансового обліку та внутрішнього 

аудиту, зміцнення фінансової стабільності інституту, розвитку системи 

багатоканального фінансування, його збільшення за рахунок позабюджетних 

джерел. 

 Раціональне й прозоре використання всіх інститутських ресурсів і 

надходжень, їхня концентрація переважно на пріоритетних напрямах діяльності 

інституту. 

 Розроблення та реалізація програм: 

 благоустрою території інституту; 

 ремонту побутових кімнат у гуртожитку; 

 продовження оновлення меблів у гуртожитку; 

 підготовки проєкту утеплення навчального корпусу; 

 забезпечення кондиціонерами конференційної зали та аудиторій. 

 Зміцнення матеріально-технічної бази інституту: придбання компʼютерів 

та програмного забезпечення, оргтехніки, інтерактивних панелей (плазм). 

 Запровадження систем морального та матеріального стимулювання 

науково-педагогічних, педагогічних та інших співробітників інституту за 

успішну роботу, здобутки в педагогічній, науковій, управлінсько-організаційній 

діяльності, матеріальної допомоги соціально-потребуючій категорії працівників. 

 

Соціальне партнерство. 

Регулювання виробничих, трудових відносин, режим праці та відпочинку 

 Закріпити в колективному договорі соціальні норми відносно надання 

вихідних днів із збереженням заробітної плати у звʼязку із днем народження 

працівників (1 день), похованням близьких родичів (3 дні), весіллям 

співробітників чи їх дітей (3 дні). 

 Укласти угоду з Херсонською академією неперервної педагогічної освіти 

(ректоратом та профспілковим комітетом) щодо організації оздоровлення 

співробітників інституту на базі оздоровчого комплексу «Лазурний». 

 Домовитись про пролонгацію 15% знижки на обіди для співробітників 

інституту в кафе «Медуниця». 

 Продовжити практику виплати матеріальної допомоги на оздоровлення 

при виході у відпустку фахівцям та техпрацівникам інституту. 

 Закріпити в колективному договорі періоди, впродовж яких в закладі 

освіти не здійснюється освітня діяльність у звʼязку із санітарно-
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епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників 

обставинами, як робочий час педагогічних та інших працівників. Час простою не 

з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України, оплачувати за тарифною ставкою встановленого 

працівникові розряду (окладу). 

 

Демократизація суспільних відносин, зокрема галузі освіти, зумовлює 

принципову необхідність відходу від застарілих схем у роботі з кадрами. 

Оновлення змісту та форм організації післядипломної педагогічної освіти, 

реалізація можливостей міжкурсового періоду для професійного зростання, 

урізноманітнення методик навчання сприяють більш повному задоволенню 

запитів суспільства, держави, особистісних потреб педагогів. Ми можемо 

запропонувати різні моделі професійного зростання, які реалізують варіативні 

підходи до змісту, технологій, організації навчання.  

Окрім передбачених видів діяльності щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, які здійснюються КЗ СОІППО сьогодні, пропоную 

запровадити авторські курси, відкриті лекції, конференції, навчальні 

інтерактивні курси, спецкурси, тренінгові заняття, майстер-класи, форуми, 

індивідуальні творчі завдання, різні форми методичної роботи (обласні творчі 

групи, «круглі столи», творчі лабораторії та майстерні, дистанційні форми 

методичної роботи, науково-методичні ради обласного рівня, школи передового 

педагогічного досвіду) та ін. Усі вказані форми роботи та заходи вимагають 

комплексної роботи як педагогічних, так і науково-педагогічних працівників. 

Стратегічним курсом у моїй роботі буде поглиблення й закріплення 

позитивних результатів діяльності інституту та формування нових тенденцій 

розвитку, які відкриваються для нас сьогодні. Прогнозованість результатів, 

прозорість рішень, відповідальність за доручену справу – ось що має визначати 

стиль нашої спільної роботи.  

Сподіваюсь на вашу довіру та підтримку в реалізації існуючих завдань. 

Чекатиму на ваші пропозиції щодо поліпшення якості педагогічних послуг, 

які надає Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти – заклад, що вже понад 82 роки підвищує майстерність та 

особистісно-професійну компетентність педагогів, і який для вас і для мене є 

дещо більше, ніж просто інститут. 

 

З повагою –  

Юрій Нікітін, доктор історичних наук, доцент,  

виконуючий обов’язки ректора КЗ СОІППО 


