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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА – 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР-НАРАДА ДИРЕКТОРІВ МІЖШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧИХ КОМБІНАТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (стор. 3) 

ВІТАЄМО З ПРИСУДЖЕННЯМ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ! (стор. 4) 
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ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ (стор. 4) 

СУМЩИНА ВІТАЄ П’ЯТІРКУ КРАЩИХ УЧИТЕЛІВ ОБЛАСТІ! (стор. 4) 

ВИЗНАЧЕНО СТИПЕНДІАТІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (стор. 2) 

АЛГОРИТМ ДІЙ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ (стор. 3) 

ЗВІТНО-ВИБОРЧІ ЗБОРИ  
ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КЗ СОІППО (стор. 2) 

ВІДКРИТТЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД                        
З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 2019-2020 Н.Р. (стор. 2) 

 

 

НОВІ ПІДХОДИ – НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ: ЯК ЕФЕКТИВНО ВЗАЄМОДІЯТИ З 
ДИТИНОЮ БЕЗ ПОКАРАНЬ (стор. 3) 
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ВІДКРИТТЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ 
ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 2019-2020 Н.Р. 

10 січня 2019 року в актовій залі Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти відбулося урочисте відкриття III етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 2019-2020 н.р.  

Проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у Сумській області у 2019-2020 навчальному 

році здійснюється відповідно до Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси 

з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 

листопада 2011 року за № 1318/20056, на виконання 

наказу Міністерства освіти і науки України від 

06.08.2019 № 1077 «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів 

у 2019/2020 навчальному році» та з метою пошуку, 

підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої 

молоді. 

Відповідно до попередньо поданих заявок у ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад візьмуть 

участь 856 учнів, а саме з інформатики – 28; 

інформаційних технологій – 61; правознавства – 45; 

німецької мови – 32; французької мови – 5; 

англійської мови – 73; біології – 73; географії – 72; 

економіки – 17; української мови та літератури – 80; 

математики – 68; екології – 25; фізики – 54; астрономії 

– 9; трудового навчання – 60; історії – 71; хімії – 63; 

російської мови та літератури – 20. 

 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3629-

vidkrittya-iii-etapu-vseukrajinskikh-uchnivskikh-olimpiad

ЗВІТНО-ВИБОРЧІ ЗБОРИ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ КЗ СОІППО 

13 січня 2020 року в актовій залі Сумського 

обласного інституту післядипломної освіти від-

булися звітно-виборчі збори Первинної профспі-

лкової організації. На зборах були присутні 89 

членів Первинної профспілкової організації із 

125 зареєстрованих. 

Відповідно до порядку денного загальним 

голосуванням було проведено обрання ревізійної 

комісії та профспілкового комітету Первинної 

профспілкової організації КЗ СОІППО. 

Загальним голосуванням учасників зборів, 

була сформована ревізійна комісія Первинної 

профспілкової організації КЗ СОІППО у такому 

складі: голова комісії Удовенко Л.І та члени ко-

місії Скварча Я.В. та Сайко В.В. 

Відкритим голосуванням було прийнято од-

ностайне рішення про новий склад профспілко-

вого комітету Первинної профспілкової організа-

ції, до якого ввійшли: Перлик В.В., Кода С.В., 

Лавська А.М., Кулиш Н.А., Самойлова Т.В., 

Крюк Ю.Є., Грес Т.А., Подліняєва О.О., Голо-

вач Е.В. 

Новообраний профспілковий комітет Пер-

винної профспілкової організації КЗ СОІППО 

провів вибори голови Первинної профспілкової 

організації. Одностайним рішенням комітету го-

ловою організації було повторно обрано Пер-

лик В.В. Саме вона визначена делегатом на звіт-

но-виборчу конференцію Сумської обласної ор-

ганізації профспілки працівників освіти і науки 

України. 

 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3638-

zvitno-viborchi-zbori-pervinnoji-profspilkovoji-

organizatsiji-kz-soippo  

ВИЗНАЧЕНО СТИПЕНДІАТІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
Вітаємо переможців ІХ Міжнародного мовно

-літературного конкурсу учнівської та студентсь-

кої молоді імені Тараса Шевченка з призначен-

ням стипендії Президента України! 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 26.12.2019 № 1629 «Про 

виплату стипендій Президента України перемож-

цям ІХ Міжнародного мовно-літературного кон-

курсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка» дві учениці удостоєні сти-

пендії Президента України: Жиронкіна Дар’я, 
учениця Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-

пенів № 27; Іванченко Анастасія, учениця Великочер-

неччинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

Сумської районної ради (нині студентка Сумського 

державного університету). 
 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3630-

vitaemo-stipendiativ-prezidenta-ukrajini-2  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3629-vidkrittya-iii-etapu-vseukrajinskikh-uchnivskikh-olimpiad-z-navchalnikh-predmetiv-u-2019-2020-n-r
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3629-vidkrittya-iii-etapu-vseukrajinskikh-uchnivskikh-olimpiad-z-navchalnikh-predmetiv-u-2019-2020-n-r
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3638-zvitno-viborchi-zbori-pervinnoji-profspilkovoji-organizatsiji-kz-soippo
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3638-zvitno-viborchi-zbori-pervinnoji-profspilkovoji-organizatsiji-kz-soippo
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3638-zvitno-viborchi-zbori-pervinnoji-profspilkovoji-organizatsiji-kz-soippo
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3630-vitaemo-stipendiativ-prezidenta-ukrajini-2
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3630-vitaemo-stipendiativ-prezidenta-ukrajini-2
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АЛГОРИТМ ДІЙ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

За даними Національної поліції в Сумській об-

ласті, у 2019 році зареєстровано 6 021 звернення 

щодо фактів домашнього насильства. Із них від 

жінок надійшло 4 820 звернень, чоловіків – 1 049, 

дітей – 152. Станом на 9 січня 2020 року зареєст-

ровано 173 звернення, із яких 140 – від жінок, 31 

– від чоловіків, 2 – від дітей.  

Яким має бути алгоритм дій закладу освіти в 

разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вказу-

вати на вчинення насильства щодо дитини?  

Відповіді на це питання було присвячено ве-

бінар, проведений 10 січня 2020 року навчально-

методичним центром психологічної служби ко-

мунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти для відпові-

дальних за діяльність психологічної служби в 

місті/районі/об’єднаній територіальній громаді. 

Під час вебінару акцентовано увагу на норма-

тивно-правових актах, що регламентують діяль-

ність закладу освіти щодо запобігання та проти-

дії домашньому насильству, висвітлено питання 

співвідношення понять «жорстоке поводження з 

дитиною», «насильство», «домашнє насильство», 

«булінг», розглянуто алгоритм дій закладу освіти 

в разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вка-

зувати на вчинення насильства щодо дитини в 

родині. 

 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3635-algoritm-

dij-zakladu-osviti-shchodo-zapobigannya-ta-protidiji-

domashnomu-nasilstvu  

ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР-НАРАДА ДИРЕКТОРІВ МІЖШКІЛЬНИХ 
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ КОМБІНАТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Відповідно до плану роботи Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти на 2020 

рік, 16 січня на базі Роменського міжшкільного нав-

чально-виробничого комбінату Роменської міської 

ради відбувся семінар-нарада директорів та заступ-

ників директорів МНВК Сумської області 

«Перспективи розвитку міжшкільних ресурсних 

центрів в умовах децентралізації».  

У рамках заходу учасники відвідали Центр 

розвитку професійної кар'єри ДПТНЗ «Роменське 

вище професійне училище». 

На обласному семінарі-нараді були присутні 

та Мальцева Г.М., завідувач методичним кабіне-

том відділу освіти виконавчого комітету Ромен-

ської міської ради та Журенко О.В., спеціаліст І 

категорії відділу освіти виконавчого комітету 

Роменської міської ради. 

Під час проведення «круглого столу» учасни-

ки обговорили перспективи розвитку МНВК 

Сумської області, за результатми чого отрима-

ли методичні рекомендації. 

 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3645-oblasnij-

seminar-narada-direktoriv-mizhshkilnikh-navchalno-

virobnichikh-kombinativ-sumskoji-oblasti  

НОВІ ПІДХОДИ – НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ: ЯК ЕФЕКТИВНО 
ВЗАЄМОДІЯТИ З ДИТИНОЮ БЕЗ ПОКАРАНЬ  

Однією зі складових формули НУШ є ство-

рення освітнього середовища, яке б сприяло 

утвердженню людської гідності дитини та її роз-

витку.  

Створити таке середовище за каральних ме-

тодів виховання неможливо, тому на сьогодні 

актуальною є зміна підходів у практиці роботи 

закладів із дисциплінарного до відновного. 

Шляхи впровадження відновного підходу в 

практику роботи закладів загальної середньої 

освіти, запровадження відновних практик 

(медіація, техніка «коло»), напрямки діяльності 

служби порозуміння закладу освіти розглядали 

під час наради керівників шкільних служб поро-

зуміння 22 січня 2020 року. Захід проведено на-

вчально-методичним центром психологічної слу-

жби КУ СОІППО. 

Під час наради висвітлено питання відмінно-

стей дисциплінарного та відновного підходу, по-

дальші кроки на шляху вдосконалення діяльності 

служб порозуміння як умови миробудування та 

створення безпечного освітнього середовища. 
Учасники ознайомилися з досвідом роботи служ-

би порозуміння «КЛІК» який презентувала керівник 

служби, Наталія Гусениця. 

  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3656-novi-

pidkhodi-novi-rezultati-yak-efektivno-vzaemodiyati-z-ditinoyu-

bez-pokaran-obgovoryuvali-kerivniki-shkilnikh-sluzhb-

porozuminnya  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3635-algoritm-dij-zakladu-osviti-shchodo-zapobigannya-ta-protidiji-domashnomu-nasilstvu
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3635-algoritm-dij-zakladu-osviti-shchodo-zapobigannya-ta-protidiji-domashnomu-nasilstvu
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3635-algoritm-dij-zakladu-osviti-shchodo-zapobigannya-ta-protidiji-domashnomu-nasilstvu
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3645-oblasnij-seminar-narada-direktoriv-mizhshkilnikh-navchalno-virobnichikh-kombinativ-sumskoji-oblasti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3645-oblasnij-seminar-narada-direktoriv-mizhshkilnikh-navchalno-virobnichikh-kombinativ-sumskoji-oblasti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3645-oblasnij-seminar-narada-direktoriv-mizhshkilnikh-navchalno-virobnichikh-kombinativ-sumskoji-oblasti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3656-novi-pidkhodi-novi-rezultati-yak-efektivno-vzaemodiyati-z-ditinoyu-bez-pokaran-obgovoryuvali-kerivniki-shkilnikh-sluzhb-porozuminnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3656-novi-pidkhodi-novi-rezultati-yak-efektivno-vzaemodiyati-z-ditinoyu-bez-pokaran-obgovoryuvali-kerivniki-shkilnikh-sluzhb-porozuminnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3656-novi-pidkhodi-novi-rezultati-yak-efektivno-vzaemodiyati-z-ditinoyu-bez-pokaran-obgovoryuvali-kerivniki-shkilnikh-sluzhb-porozuminnya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3656-novi-pidkhodi-novi-rezultati-yak-efektivno-vzaemodiyati-z-ditinoyu-bez-pokaran-obgovoryuvali-kerivniki-shkilnikh-sluzhb-porozuminnya
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ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗАКЛАДУ 

Відповідно до плану роботи Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти на 2020 

рік, 27 січня 2020 року на базі комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогі-

чної освіти відбувся вебінар для директорів, заступни-

ків директорів, які відповідають за навчальну та мето-

дичну роботу в  закладах загальної середньої освіти 

Сумської області за темою «Порядок ведення шкіль-

ної документації в закладах загальної середньої осві-

ти. Створення освітньої програми закладу».  

Основні питання були розкриті Перлик В.В., Іва-

щенко І.І.,  Токаренко О.М. та Фінашиною С.М.. По 

завершенню заходу учасники отримали методичні 

рекомендації.  

 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3673-

poryadok-vedennya-shkilnoji-dokumentatsiji-v-zakladakh

-zagalnoji-serednoji-osviti-stvorennya-osvitnoji-programi-

zakladu  

СУМЩИНА ВІТАЄ П’ЯТІРКУ КРАЩИХ УЧИТЕЛІВ ОБЛАСТІ! 

Закінчилися змагання серед 25-ти конкурсантів 

фінального етапу другого (регіонального) туру всеук-

раїнського конкурсу «Учитель року – 2020» і 31 січня 

2020 року у Сумському обласному театрі для дітей та 

юнацтва, під час святкового концерту, було оголоше-

но п’ятірку переможців у номінаціях: «Історія», 

«Хімія», «Зарубіжна література», «Образотворче мис-

тецтво», «Початкова освіта». 

За результатами триденних змагань фахові журі 

визначили переможців у номінаціях: 

 історія – Олійник Оксана Василівна, учитель 

Охтирської гімназії Охтирської міської ради; 

 хімія – Мар’єнкова Світлана Євгеніївна, учитель 

Тростянецької Філії № 1 І-ІІ ступенів закладу загаль-

ної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької 

міської ради; 

 зарубіжна література – Бескорса Ольга Андріїв-

на, учитель Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 12 імені Б. Берестовського м. Суми; 

 образотворче мистецтво – Остапенко Павло Вік-

торович, учитель Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 29 м. Суми; 

 початкова освіта – Волницька Валентина Воло-

димирівна, учитель Сумської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 23 м. Суми. 

Директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації Гробова В.П., звер-

таючись до освітянської родини, наголосила на тому, 

що участь у конкурсі «Учитель року» – не лише само-

розвиток учасників, а й творчий, професійний розви-

ток колективів, адже це – жвавий, активний обмін дос-

відом. 

Усі почесні гості разом обдарували п’ятірку пере-

можців великою кількістю цінних подарунків. Лауреа-

ти і учасники також отримали квіти та цінні подарун-

ки, щирі оплески й вітальні слова від колег. Бажаємо 

п’ятірці найкращих учителів Сумської області твор-

чих успіхів та подальших професійних перемог! 
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ВІТАЄМО З ПРИСУДЖЕННЯМ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ!  
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