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СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ОТГ 

4 березня 2020 року на базі Комунального 

закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти відбувся черговий семінар-

практикум для керівників органів управління освітою 

об’єднаних територіальних громад. Модератором 

заходу виступив проректор з наукової роботи 

КЗ СОІППО Сергій Грицай. 

Зі вступним словом до учасників звернувся 

ректор КЗ СОІППО Юрій Нікітін, який наголосив на 

важливості постійної співпраці Інституту 

з керівниками органів управління освітою ОТГ. 

Директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації Вікторія Гробова 

у телефонному режимі проінформувала учасників 

семінару про важливість дотримання гігієнічних 

вимог у закладах освіти, рекомендацій щодо відміни 

проведення масових заходів та продовження 

здійснення просвітницької діяльності щодо загальної 

охорони здоров’я освітян та учнів. 

Відповідно до порядку денного семінару-

практикуму розглядалися теми з оптимізації закладів 

загальної середньої освіти та порядку створення 

опорних закладів освіти області; інституційного 

аудиту та розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості в закладі загальної середньої 

освіти; організації літньої оздоровчої кампанії 

2020 року в освітянських закладах оздоровлення та 

відпочинку; здобуття загальної середньої освіти 

учнями, які знаходяться на довготривалому 

стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я. 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3725-

seminar-praktikum-kerivnikiv-organiv-upravlinnya-

osvitoyu-ob-ednanikh-teritorialnikh-gromad  

ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ  
ЗА ВИХОВНУ РОБОТУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Відповідно до плану роботи Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти на 2020 рік, 3 березня 2020 на базі Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 

ім. Д. Косаренка проведено обласний семінар за 

темою «Сучасні підходи до організації виховної 

роботи у закладах загальної середньої освіти» для 

заступників директорів закладів загальної середньої 

освіти області. 

У заході взяли участь Токаренко О.М., директор 

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 

ім. Д. Косаренка та 50 заступників директорів, які 

відповідають за виховну роботу у закладах загальної 

середньої освіти області. 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3723-

oblasnij-seminar-dlya-zastupnikiv-direktoriv-yaki-

vidpovidayut-za-vikhovnu-robotu-v-zakladakh-zagalnoji-

Нова українська школа впевнено крокує до 

3 класу. З метою надання методичної підтримки 

вчителям області в період переходу Нової української 

школи  до циклу 3–4 класів, 5 березня 2020 року на 

базі Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти  відбувся майстер-клас 

Марини  Корнієнко.  

Співавторка лінійки підручників для Нової 

української школи «Я досліджую  світ» 

та  підручників  з інформатики,  виступила з  темою 

«Інформатична та технологічна складові курсу                 

«Я досліджую світ». 

Зібрання відкрив ректор КЗ СОІППО Юрій 

Нікітін. Він назвав основні напрями реформування 

змісту освіти, наголосив на особливій ролі вчителя 

початкових класів та вчителя інформатики.  

Модераторами заходу були старші викладачі 

кафедри теорії і методики змісту освіти КЗ Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Зоя Декунова та Алла Лавська.  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3729-

pidgotovka-do-novogo-tsiklu-navchannya-v-novij-

ukrajinskij-shkoli  

ПІДГОТОВКА ДО НОВОГО ЦИКЛУ НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ PISA-2021 

11 березня 2020 року на базі Міністерства освіти 

і науки України відбулася інструктивна нарада 

з питань адміністрування пілотного етапу 

міжнародного дослідження якості освіти PISA-2021. 

Модерувала нараду Вакуленко Т.С., заступник 

директора Українського центру оцінювання якості 

освіти. На нараду були запрошені регіональні 

координатори PISA та відповідальні за пукти 

проведення дослідження. У заході від Сумської 

області взяла участь Остапенко О.І., завідувач 

навчально-методичного відділу моніторингу якості 

освіти та ЗНО Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, регіональний 

координатор дослідження у Сумській області. 

На нараді обговорено загальні підходи до 

організації пілотного етапу в комп’ютерному форматі, 

опрацьовано «сценарії відповідального» за пункт 

проведення, старшого інструктора щодо проведення 

тестування та анкетування.  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3733-

prodovzhuetsya-pidgotovka-do-provedennya-

mizhnarodnogo-doslidzhennya-pisa-2021  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3725-seminar-praktikum-kerivnikiv-organiv-upravlinnya-osvitoyu-ob-ednanikh-teritorialnikh-gromad
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3725-seminar-praktikum-kerivnikiv-organiv-upravlinnya-osvitoyu-ob-ednanikh-teritorialnikh-gromad
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3725-seminar-praktikum-kerivnikiv-organiv-upravlinnya-osvitoyu-ob-ednanikh-teritorialnikh-gromad
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3723-oblasnij-seminar-dlya-zastupnikiv-direktoriv-yaki-vidpovidayut-za-vikhovnu-robotu-v-zakladakh-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3723-oblasnij-seminar-dlya-zastupnikiv-direktoriv-yaki-vidpovidayut-za-vikhovnu-robotu-v-zakladakh-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3723-oblasnij-seminar-dlya-zastupnikiv-direktoriv-yaki-vidpovidayut-za-vikhovnu-robotu-v-zakladakh-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3729-pidgotovka-do-novogo-tsiklu-navchannya-v-novij-ukrajinskij-shkoli
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3729-pidgotovka-do-novogo-tsiklu-navchannya-v-novij-ukrajinskij-shkoli
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3729-pidgotovka-do-novogo-tsiklu-navchannya-v-novij-ukrajinskij-shkoli
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3733-prodovzhuetsya-pidgotovka-do-provedennya-mizhnarodnogo-doslidzhennya-pisa-2021
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3733-prodovzhuetsya-pidgotovka-do-provedennya-mizhnarodnogo-doslidzhennya-pisa-2021
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3733-prodovzhuetsya-pidgotovka-do-provedennya-mizhnarodnogo-doslidzhennya-pisa-2021
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КОНЦЕРТ ДО СВЯТА ВЕСНИ І ЖІНОЧНОСТІ 

6 березня 2020 року напередодні Міжнародного 

жіночого дня відбувся урочистий концерт, 

підготовлений колективом Комунального закладу 

Сумський обласний інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Прекрасних жінок вітали концертною програмою 

з динамічними виступами, життєвими репризами та 

музичними номерами, які викликали бурхливі 

оплески та щирий сміх. Завершили святковий концерт 

піснею з побажанням щастя для чарівних жінок, яку 

наспівували глядачі в залі разом із колегами на сцені. 

Колектив КЗ СОІППО щиро вдячний усім 

учасникам концерту за емоційні та позитивні виступи 

та привітання для жінок, які працюють з повною 

віддачею, створюють атмосферу поваги та гармонії в 

колективі, прагнуть та досягають найкращих 

результатів у підготовці висококваліфікованих 

фахівців та розвитку освітнього простору Сумщини. 

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3730-

kontsert-do-svyata-vesni-i-zhinochnosti   

ВІТАЄМО ВИПУСКНИКІВ-МАГІСТРІВ 2020 РОКУ! 

10 березня 2020 року в конференц-залі 

Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти відбулися 

урочистості з нагоди вручення дипломів магістрів 

студентам денної форми навчання з освітньо-

професійних програм Управління навчальним 

закладом (спеціальність 073 Менеджмент) та 

Практична психологія (спеціальність 053 Психологія). 

З вітальним словом виступив ректор КЗ СОІППО, 

доктор історичних наук, доцент Юрій Нікітін, який 

побажав випускникам успішної реалізації 

у професійній діяльності, упевненості у власних силах 

та знаннях, наполегливості, невичерпної енергії та 

завзяття. 

Дипломи магістрів з настановою випускникам в 

реалізації власних творчих задумів урочисто вручили 

проректор з науково-педагогічної та навчальної 

роботи, кандидат психологічних наук, доцент 

Світлана Панченко та проректор з наукової роботи, 

кандидат педагогічних наук, доцент Сергій Грицай. 

Вони відмітили, що робота з такими мудрими та 

старанними студентами була плідною та ефективною 

протягом усього періоду навчання. 

Бажаємо випускникам успіхів у всіх справах та 

наснаги для підкорення нових професійних вершин.  

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3731-

vitaemo-vipusknikiv-magistriv-2020-roku  

МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК ДЛЯ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ  
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

12 березня 2020 року на базі методичного 

кабінету відділу освіти, молоді та спорту Буринської 

районної державної адміністрації  відбувся 

методичний порадник для директорів  закладів 

загальної середньої освіти Буринського району, 

Буринської  об’єднаної територіальної громади за 

темою «Порядок ведення шкільної документації в 

опорному закладі загальної середньої освіти». 

Захід відкрила Перлик В.В., методист з 

управлінської діяльності навчально-методичного 

відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку Сумського ОІППО, яка 

ознайомила присутніх із планом роботи та розкрила 

питання нормативно-правового забезпеченням 

порядку ведення шкільної документації в опорному 

закладі загальної середньої освіти, номенклатури 

справ та єдиних вимог щодо її ведення, надала 

практичні рекомендації щодо складання річного 

плану роботи опорного  закладу загальної середньої 

освіти та створення освітньої програми опорного 

закладу загальної середньої освіти. 

У роботі методичного порадника взяли участь 

працівники методичного кабінету відділу освіти 

Буринської райдержадміністрації та Буринської 

міської ради, 23 директори закладів загальної 

середньої освіти Буринського району, 10 директорів 

ОТГ Буринської міської ради.  

Докладніше за посиланням: 

 http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3737-

metodichnij-poradnik-dlya-direktoriv-zakladiv-zagalnoji-

ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС-СТАДІ «КЛЮЧОВІ УМІННЯ 21-ГО СТОЛІТТЯ» 

Відповідно до плану роботи Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти на 

2020 рік, 11 березня на базі Лебединської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

Лебединської міської ради, методистами навчально-

методичного відділу координації освітньої діяльності 

та професійного розвитку Сумського ОІППО 

Третьяковою О.В., Метейко А.В. та Клюніною Н.В. 

проведено обласний методичний кейс-стаді «Ключові 

уміння 21-го століття». 

У заході взяли  участь  учителі  історії, хімії, 

англійської мови  закладів загальної середньої освіти 

м. Лебедин загальною кількістю 28 осіб. 

По закінченню роботи вчителі отримали методичні 

рекомендації щодо можливостей інтеграції змісту 

предметів природничо-математичного та суспільно-

гуманітарного  спрямування. 

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3734-

oblasnij-metodichnij-kejs-stadi-klyuchovi-uminnya-21-go

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3730-kontsert-do-svyata-vesni-i-zhinochnosti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3730-kontsert-do-svyata-vesni-i-zhinochnosti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3731-vitaemo-vipusknikiv-magistriv-2020-roku
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3731-vitaemo-vipusknikiv-magistriv-2020-roku
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3737-metodichnij-poradnik-dlya-direktoriv-zakladiv-zagalnoji-serednoji-osviti-12-03-2020
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3737-metodichnij-poradnik-dlya-direktoriv-zakladiv-zagalnoji-serednoji-osviti-12-03-2020
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3734-oblasnij-metodichnij-kejs-stadi-klyuchovi-uminnya-21-go-stolittya-2
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3734-oblasnij-metodichnij-kejs-stadi-klyuchovi-uminnya-21-go-stolittya-2
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РОЗПОЧАТО РЕАЛІЗАЦІЮ ДВОХ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ 

Відповідно до наказів Департаменту освіти 

Сумської обласної державної адміністрації «Про 

проведення регіонального інноваційного дослідного 

проєкту на тему «Теорія і методика взаємодії закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти 

в естетичному вихованні дітей та учнівської молоді» 

від 19.03.2020 № 205-ОД та «Про проведення 

регіонального інноваційного освітнього проєкту 

«Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти 

в освітній процес закладів дошкільної освіти» від 

19.03.2020 № 206-ОД на базі Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти розпочато роботу над двома 

освітніми практико-орієнтованими проєктами. 

Робота над проєктами відбувається поетапно; 

організаційне, матеріально-технічне,  науково-

методичне, кадрове та фінансове забезпечення 

здійснюється Департаментом освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, комунальним 

закладом Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, органами управління освітою, 

закладами загальної середньої, позашкільної освіти – 

учасниками проєктів.  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3744-

rozpochato-realizatsiyu-dvokh-regionalnikh-osvitnikh-

proektiv  

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ВИМОГ  
ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

11-12 березня 2020 у рамках розкладу занять 

слухачів курсів за вибором у Сумському ОІППО було 

здійснено  конструювання змісту природничо-

географічної освіти у контексті вимог до Нової 

української школи 22 слухачами курсів підвищення 

кваліфікації вчителів під керівництвом 

Удовиченко І.В. (д.пед.н., доцент, куратор групи).  

З метою підвищення рівня теоретичної 

грамотності слухачів за обраним тематичним 

напрямом, оволодіння знаннями щодо організації 

людино-географоцентричного освітнього середовища 

НУШ, набуття навичок моделювання банку запитань 

К-спрямування за 4-ма змістовими лініями НУШ, 

проєктування результатоцентричної природничо-

географічної освіти в контексті вимог НУШ, що 

вцілому спрямовано на формування предметної 

географічної компетентності, учителі на курсах 

підвищення кваліфікації набували навичок змістового 

моделювання засобами інтерактивної взаємодії та за 

допомогою паперових носіїв інформації, гаджетів, 

девайсів, розробляючи й презентуючи загалу банк 

тематичних запитань К-спрямування, якими, 

у підсумку, вони  зможуть послуговуватися в практиці 

роботи на пропедевтичному етапі та активної 

реалізації ідей НУШ в основній (базовій) та старшій 

(профільній) школі. 

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3738-

prirodnicho-geografichna-osvita-v-konteksti-vimog-do-

novoji-ukrajinskoji-shkoli  

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА УЧНІВ, ВИХОВАНЦІВ У ВІДДАЛЕНОМУ РЕЖИМІ  
(ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ) 

На вимогу часу 19 березня 2020 у режимі онлайн, 

методистами Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за модераторства 

Удовиченко І.В., проректора, д.пед.н., доцента) 

проведено обласний вебінар «Неперервна освіта 

учнів, вихованців у віддаленому режимі (під час 

карантинних заходів)» для завідувачів, методистів 

методичних кабінетів відділів освіти районів (міст, 

ОТГ) області, учителів закладів освіти. 

Мета заходу – мобільне інформування педагогів 

області щодо можливостей реалізації змісту освіту під 

час карантинних заходів  (виконання Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19», листа Міністерства 

освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9-154 щодо 

запровадження карантину в закладах освіти) та роботи 

у віддаленому режимі. 

Під час вебінару за тематичними напрямами з 

доповідями виступили методисти навчально-

методичного відділу координації освітньої діяльності 

та професійного розвитку КЗ СОІППО: Іващенко І.І. 

(робота з керівними кадрами закладів загальної 

середньої освіти), Шерстюк Л.М. (українська мова та 

література), Свєтлова Т.В. (математика), Третьякова 

О.В. (історія, правознавство), Клюніна Н.В. (іноземні 

мови), Карпуша В.М. (фізика), Метейко А.В. (хімія), 

Попов В.Д. (географія), Сердюк О.П. (мистецтво), 

Коренева І.В. (технології), Міщенко Л.Б. (дошкільна 

освіта), Деменков Д.В. (фізична культура, основи 

безпеки життєдіяльності та здоровий спосіб життя). 

За результатами 3-х годинного вебінару педагоги 

отримали оперативні данні, актуальні настанови, 

корисну інформацію. 

Обласний вебінар «Неперервна освіта учнів, 

вихованців у віддаленому режимі (під час 

карантинних заходів)» у запису можна переглянути за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=tKb_8dCpZcI  

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3742-

neperervna-osvita-uchniv-vikhovantsiv-u-viddalenomu-

rezhimi-pid-chas-karantinnikh-zakhodiv  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3744-rozpochato-realizatsiyu-dvokh-regionalnikh-osvitnikh-proektiv
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3744-rozpochato-realizatsiyu-dvokh-regionalnikh-osvitnikh-proektiv
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3744-rozpochato-realizatsiyu-dvokh-regionalnikh-osvitnikh-proektiv
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3738-prirodnicho-geografichna-osvita-v-konteksti-vimog-do-novoji-ukrajinskoji-shkoli
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3738-prirodnicho-geografichna-osvita-v-konteksti-vimog-do-novoji-ukrajinskoji-shkoli
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3738-prirodnicho-geografichna-osvita-v-konteksti-vimog-do-novoji-ukrajinskoji-shkoli
https://www.youtube.com/watch?v=tKb_8dCpZcI
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3742-neperervna-osvita-uchniv-vikhovantsiv-u-viddalenomu-rezhimi-pid-chas-karantinnikh-zakhodiv
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3742-neperervna-osvita-uchniv-vikhovantsiv-u-viddalenomu-rezhimi-pid-chas-karantinnikh-zakhodiv
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3742-neperervna-osvita-uchniv-vikhovantsiv-u-viddalenomu-rezhimi-pid-chas-karantinnikh-zakhodiv

