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ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР-НАРАДА КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ОТГ 

5 лютого на базі Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

відбувся семінар-практикум керівників органів 

управління освітою об’єднаних територіальних 

громад. Модератором заходу виступив Грицай Сергій 

Михайлович, проректор з наукової роботи 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти.  

У вступному слові Вікторія Гробова, директор 

Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації, наголосила на важливості 

забезпечення якісної освіти і безпечного простору для 

здобувачів освіти в межах об’єднаних територіальних 

громад та дотримання нормативно-правової бази у 

здійсненні керівниками їх освітньо-управлінської 

діяльності. 

У рамках семінару-практикуму розглядалися теми 

з оптимізації управління освітніми закладами; вимоги 

та організаційні аспекти перевезення організованих 

груп дітей; висвітлювалися питання формування 

компетенцій з організації інклюзивного середовища та 

важливості належного обрахунку основних 

фінансових показників для закладів освіти ОТГ.   

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3683-

oblasnij-seminar-narada-kerivnikiv-organiv-upravlinnya-

У МІЖНАРОДНОМУ РЕЙТИНГУ WEBOMETRICS КЗ СОШППО  
НА ДРУГОМУ МІСЦІ СЕРЕД ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОБЛАСТІ 

За результатами Міжнародного рейтингу 

Webometrics, опублікованими у січні 2020 року, Кому-

нальний заклад Сумський обласний інститут післяди-

пломної педагогічної освіти увійшов до ста кращих 

закладів вищої освіти України, посівши 63 позицію (у 

2018 році – 69 позиція). В обласному розрізі інститут 

посідає 2 позицію, поступившись Сумському держав-

ному університету. 

Інститут робить впевнені кроки до відкритості і 

доступності усіх своїх ресурсів спрямованих на допо-

могу сучасному вчителеві щодо реалізації інновацій-

них педагогічних технологій, професійного вдоскона-

лення педагогічних та керівних кадрів системи освіти 

відповідно до вимог розвитку освіти та викликів су-

часного суспільного розвитку.  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3677-u-

mizhnarodnomu-rejtingu-webometrics-kz-soippo-na-

drugomu-mistsi-sered-zakladiv-vishchoji-osviti-oblasti-2  

13 лютого 2020 року науково-педагогічні праців-

ники Інституту взяли участь в роботі Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток 

критичного мислення в процесі освітньої діяльності: 

вітчизняний та європейський виміри», яка проходила 

на базі Глухівського національного педагогічного уні-

верситету імені Олександра Довженка. Співорганіза-

тором конференції став КЗ СОІППО. 

Петрова Лариса Григорівна, виступаючи з те-

мою «Базові методики критичного мислення або наві-

що медіаграмотність сучасній дитині», розповіла про 

різновиди вправ та методи й прийоми роботи з медіа-

текстами як одним із способів формування медіагра-

мотності для розвитку критичного мислення в дітей. 

Доповідачем по темі «Критичне мислення педаго-

га як фактор розвитку його фахової компетентнос-

ті» була Дудко Наталія Василівна, яка зупинилася на 

питаннях трактування поняття «критичне мислення» в 

контексті розвитку самоорганізації педагога, форму-

вання його фахової та професійної компетенції. 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3695-

mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-

rozvitok-kritichnogo-mislennya-v-protsesi-osvitnoji-

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК 
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ» 

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСОБИСТІСНО-
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 

З метою обговорення актуальних питань фо-

рмування та розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів дошкільних, загальноо-

світніх, професійно-технічних, вищих та позаш-

кільних закладів освіти, 27 лютого 2020 року на 

базі кафедри теорії і методики змісту освіти Ко-

мунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти було прове-

дено ІV Всеукраїнську науково-методичну прак-

тичну конференцію «Особистісно-професійна 

компетентність педагога: теорія і практика». 

Реалізація тематичних напрямів відбувалася 

у формі круглих столів та освітньо-тренінгових 

майданчиків (тренінгів, майстер-класів). 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3715-iv-

vseukrajinska-naukovo-metodichna-konferentsiya-

osobistisno-profesijna-kompetentnist-pedagoga-teoriya-i-

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3683-oblasnij-seminar-narada-kerivnikiv-organiv-upravlinnya-osvitoyu-ob-ednanikh-teritorialnikh-gromad
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3683-oblasnij-seminar-narada-kerivnikiv-organiv-upravlinnya-osvitoyu-ob-ednanikh-teritorialnikh-gromad
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3677-u-mizhnarodnomu-rejtingu-webometrics-kz-soippo-na-drugomu-mistsi-sered-zakladiv-vishchoji-osviti-oblasti-2
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3677-u-mizhnarodnomu-rejtingu-webometrics-kz-soippo-na-drugomu-mistsi-sered-zakladiv-vishchoji-osviti-oblasti-2
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3677-u-mizhnarodnomu-rejtingu-webometrics-kz-soippo-na-drugomu-mistsi-sered-zakladiv-vishchoji-osviti-oblasti-2
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3695-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-rozvitok-kritichnogo-mislennya-v-protsesi-osvitnoji-diyalnosti-vitchiznyanij-ta-evropejskij-vimiri
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3695-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-rozvitok-kritichnogo-mislennya-v-protsesi-osvitnoji-diyalnosti-vitchiznyanij-ta-evropejskij-vimiri
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3695-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-rozvitok-kritichnogo-mislennya-v-protsesi-osvitnoji-diyalnosti-vitchiznyanij-ta-evropejskij-vimiri
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3715-iv-vseukrajinska-naukovo-metodichna-konferentsiya-osobistisno-profesijna-kompetentnist-pedagoga-teoriya-i-praktika
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3715-iv-vseukrajinska-naukovo-metodichna-konferentsiya-osobistisno-profesijna-kompetentnist-pedagoga-teoriya-i-praktika
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3715-iv-vseukrajinska-naukovo-metodichna-konferentsiya-osobistisno-profesijna-kompetentnist-pedagoga-teoriya-i-praktika
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ФІНАЛ Х МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ 
УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

8 лютого 2020 року в Сумській спеціалізованій 

школі І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми зібралися справжні 

поціновувачі слів Кобзаря – ті, хто зміг найбільше 

доторкнутися серцем і душею до його творів. Тут від-

булося справжнє свято вшанування творчості людини, 

з іменем якої на планеті ідентифікується Україна та 

українці – фінальний етап Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка.   

Конкурсні завдання виконували 39 переможців 

обласного етапу: 21 учень 5-11 класів закладів загаль-

ної середньої освіти, 3 учні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та 15 студентів, курсан-

тів  закладів вищої та фахової передвищої освіти. 

Для вчителів області було проведено засідання 

мистецької студії за участю члена Національної спіл-

ки письменників Анни Коршунової. 

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3696-final

-kh-mizhnarodnogo-movno-literaturnogo-konkursu-

uchnivskoji-ta-studentskoji-molodi-imeni-tarasa-

shevchenka-na-sumshchini  

СЕМІНАР-НАВЧАННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ДРУГОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ТУРУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2020» 

Логічним продовженням регіонального туру все-

українського конкурсу «Учитель року – 2020» став 

семінар-навчання переможців другого туру у 5-ти но-

мінаціях («Історія», «Хімія», «Зарубіжна література», 

«Образотворче мистецтво», «Початкова освіта»), який 

було реалізовано 13 лютого 2020 року на базі Сумсь-

кого обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, з метою підготовки вчителів для участі у тре-

тьому (заключному) турі конкурсу. 

Відкрила захід Удовиченко І.В., проректор з нау-

ково-педагогічної та методичної роботи Сумського 

ОІППО, доктор педагогічних наук, доцент, ознайоми-

вши учасників із планом роботи семінару-навчання та 

акцентувавши увагу на організаційних аспектах тре-

тього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2020», умовах його проведення.  

Наступний третій (заключний) тур всеукраїнсько-

го конкурсу «Учитель року – 2020» відбудеться навес-

ні 2020 року в 5-ти областях України: 

 Дніпропетровська обл. («Історія»); 

 Чернівецька обл. («Хімія»); 

 Рівненська обл. («Зарубіжна література»); 

 Львівська обл. («Образотворче мистецтво»); 

 Київська обл. («Початкова освіта»). 

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3697-

seminar-navchannya-peremozhtsiv-drugogo-regionalnogo

-turu-vseukrajinskogo-konkursu-uchitel-roku-2020  

УЧАСТЬ В ЕКСПЕРТНОМУ ОБГОВОРЕННІ ПРОЄКТУ НОРМАТИВНОГО 
ДОКУМЕНТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

20 лютого 2020 року на базі Державного вищого 

навчального закладу «Університет менеджменту осві-

ти» НАПН України Міністерством освіти і науки Ук-

раїни було організовано експертне обговорення Дер-

жавного стандарту базової середньої освіти 

«Мистецька освітня галузь», в якому від Сумської 

області взяла участь Сердюк О.П., завідувач навчаль-

но-методичного відділу координації освітньої діяль-

ності та професійного розвитку Сумського ОІППО. 

Про важливість мистецтва для школи та нації го-

ворив у мотивуючій промові Ющенко В.А., екс-

президент України 2005-2010 рр., який, спираючись 

на вислів Аристотеля, зазначив, що нація умирає тоді, 

коли в неї забирають мова, культуру й пам'ять. Моде-

ратором заходу виступила Івасюк О.М., експерт 

«Команди підтримки реформ Міністерства освіти і 

науки України», кандидат філологічних наук, доцент. 

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3707-

uchast-v-ekspertnomu-obgovorenni-proektu-

УШАНОВУЄМО ПОДВИГ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 

20 лютого ми вшановуємо подвиг учасників Рево-

люції Гідності, пригадуємо трагічні, сповнені героїзму 

події зими 2014 року та увінчуємо пам'ять Героїв Не-

бесної Сотні. 

Цей день в історії України – свідчення жертовності 

та патріотизму, коли ми згадуємо імена сміливців, що 

віддали власні життя за ідеали свободи та демократії.  

Герої Небесної Сотні змінили хід історії нашої дер-

жави, дозволили будувати перспективне європейське 

майбутнє та стали джерелом натхнення для українсь-

ких воїнів, які гідно продовжують їх справу та захи-

щають нашу свободу та мирне життя.  

Вклоняємося Небесній Сотні та дякуємо їм за под-

виг і відвагу. Нехай пам'ять усіх невинно вбитих згур-

тує нас, живих, дасть нам силу, мудрість і наснагу, 

щоб гідно жити на рідній землі та зміцнювати україн-

ську державу.  

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! 
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СВЯТКУЄМО МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. ЛІНГВІСТИЧНА СТУДІЯ 
«БУЛО – СТАЛО (ЗМІНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОПИСІ)» 

З нагоди відзначення Міжнародного дня рідної 

мови працівники навчально-методичного відділу ко-

ординації освітньої діяльності та професійного розви-

тку Сумського ОІППО 21.02.2020 р. взяли участь у 

засіданні  лінгвістичної студії «Було – стало (зміни в 

Українському правописі)». 

У рамках заходу Шерстюк Л.М., методист з укра-

їнської мови та літератури навчально-методичного 

відділу координації освітньої діяльності та професій-

ного розвитку Сумського ОІППО, акцентувала увагу 

присутніх на основних новаціях застосування норм і 

правил нової  редакції Українського правопису-2019 у 

науковій та професійній діяльності.  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3706-

svyatkuemo-mizhnarodnij-den-ridnoji-movi-lingvistichna-

studiya-bulo-stalo-zmini-v-ukrajinskomu-pravopisi  

СПІЛЬНИЙ ЗАХІД УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДИТИНСТВА ТА СУМСЬКОГО ОІППО  
З РЕАЛІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПРОЄКТУ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» 

20-21 лютого 2020 року на базі КЗ СОІППО та 

Сумського дошкільного навчального закладу (центр 

розвитку дитини) № 18  «Зірниця» Сумської міської 

ради відбувся семінар-тренінг «Реалізація діяльнісно-

го підходу у формуванні життєвої компетентності 

особистості дошкільника за програмою «Впевнений 

старт», у якому  взяли участь спеціалісти управлінь 

(відділів) освіти, методисти дошкільної освіти Р(М)

МК, керівники творчих груп, методичних об’єд-

нань   закладів  дошкільної освіти Сумської  області 

у  кількості 183 педагоги.  

Дводенний семінар-тренінг відбувся за модерації 

Міщенко Л.Б., методиста з дошкільної освіти навчаль-

но-методичного відділу координації освітньої діяль-

ності та професійного розвитку, Цимерман І.Л., Лобо-

ди В.В., старших викладачів кафедри теорії та методи-

ки змісту освіти Сумського ОІППО.  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3710-

spilnij-zakhid-ukrajinskoji-akademiji-ditinstva-ta-

sumskogo-oblasnogo-institutu-pislyadiplomnoji-

pedagogichnoji-osviti-z-realizatsiji-vseukrajinskogo-

УСПІШНИЙ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ КЗ СОІППО  

21 та 25 лютого 2020 року на базі Комунального 

закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти відбувся захист магістерських ро-

біт – завершальний етап навчання студентів за освіт-

ньо-професійними програмами «Управління навчаль-

ним закладом» (спеціальність 073 Менеджмент) та 

«Практична психологія» (спеціальність 053 Психоло-

гія). 

За результатами захисту члени комісії відмітили 

професіоналізм та компетентність, з якими студенти 

підійшли до вирішення поставлених в магістерських 

роботах завдань, високо оцінили підготовку студентів 

та актуальну тематику магістерських робіт. 

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3704-

uspishnij-zakhist-magisterskikh-robit  

ОРІЄНТИР НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ: СЕРТИФІКОВАНІ ПЕРШІ ЕКСПЕРТИ 
ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ В СУМЬСКІЙ ОБЛАСТІ 

21 лютого 2020 року перші 100 регіональних тре-

нерів-експертів з питань проведення інституційного 

аудиту в закладах загальної середньої освіти України 

успішно закінчили навчання й отримали відповідні 

сертифікати та свідоцтва.  

Серед них Сумщину представили: Світлана Пан-

ченко, кандидат психологічних наук, доцент, прорек-

тор з науково-педагогічної та навчальної роботи КЗ 

СОІППО; Вікторія Перлик, старший викладач кафед-

ри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ 

СОІППО; Лариса Сопіна, директор Сумської спеціалі-

зованої школи №30 «Унікум» та Юлія Мороз, дирек-

тор Шосткінської гімназії.  

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3712-

orientir-na-yakist-osviti-sertifikovani-pershi-eksperti-

З ТУРБОТОЮ ПРО РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ 

Навчально-методичним центром психологічної 

служби Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 17 – 21 

лютого 2020 року проведено тренінг-курс за програ-

мою Міністерства освіти і науки України та Фонду 

народонаселення ООН в Україні «Дорослішай на здо-

ров’я».  

Участь у тренінгу взяли практичні психологи, 

соціальні педагоги закладів загальної середньої освіти 

області (усього 23 особи).  

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3708-z-

turbotoyu-pro-reproduktivne-zdorov-ya-molodi  
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