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ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ – ПРОСТІР РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

Інтелектуальний розвиток не може бути 

епізодичним. Ефективним та результативним він 

стає за умов неперервної наполегливої праці. 

Саме з метою постійного інтелектуального 

зростання обдарованої учнівської молоді, щороку 

методистами-предметниками Сумського ОІППО 

узагальнюється (у формі інформаційно-

аналітичних бюлетенів) інформація про зміст, 

організацію, умови проведення І-ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

2019-2020 н.р. поставив нові виклики 

дистанційного, ефективного самонавчання, – у 

відповідь на які 11 методистами навчально-

методичного відділу координації освітньої 

діяльності та професійного розвитку Сумського 

ОІППО розроблено та відкрито відповідну 

тематичну базу для вільного доступу вчителів та 

учнів  у кількості 17 бюлетенів за відповідними 

предметними напрямами.  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3878-vidkritij-

dostup-do-informatsiji-prostir-rivnikh-mozhlivostej  

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що 

склалася в Україні, заклади освіти області 

здійснювали освітній процес з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

На виконання наказу КЗ Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

від 02.05.2020 №68-ОД «Про проведення  

моніторингового дослідження» з метою 

визначення потреб педагогів області щодо 

забезпечення освітнього процесу засобами 

дистанційного навчання протягом 10-17 червня 

2020 року було проведене опитування директорів 

(заступників директорів) 383 закладів загальної 

середньої освіти. 

Збір, обробку та аналіз отриманих резуль-

татів дослідження проводив навчально-

методичний відділ моніторингу освіти та ЗНО 

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти. 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3881-rezultati-

monitoringovogo-doslidzhennya-z-pitan-organizatsiji-

Відповідно до плану роботи Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти на 2020 рік, 06 червня на базі  Сумського 

СОІППО відбулося засідання обласної школи 

педагогічної майстерності на тему «Педагогічні 

умови становлення і розвитку особистості на 

ранніх етапах онтогенезу» (у рамках 

інноваційного освітнього проєкту всеукраїнсько-

го рівня). 

У засіданні обласної школи педагогічної 

майстерності взяли участь представники базових 

закладів дошкільної освіти  Сумської області, які 

є учасниками інноваційного освітнього проєкту 

всеукраїнського рівня з теми «Педагогічні умови 

становлення і розвитку особистості на ранніх 

етапах онтогенезу». 
За результатами роботи обласної школи 

педагогічної майстерності учасники отримали 

методичні рекомендації.  
Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3842-

realizuemo-vseukrajinskij-osvitnij-proekt-u-zakladakh-

РЕАЛІЗУЄМО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЄКТ У ЗАКЛАДАХ  
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ОБЛАСТІ 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА TEAMS: НОВІ МОЖЛИВОСТІ  
В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

Реалізація мети, завдань курсів підвищення 

кваліфікації педагогів можлива різними формами 

та способами. Учителі біології, біології і екології, 

природознавства свій навчально-тематичний 

план підвищення кваліфікації виконували в 

дистанційному форматі засобами платформи 

Microsoft 365 Teams. Учителі біології, які 

об’єднались у команду для підвищення 

кваліфікації з 25 травня по 12 червня 2020 року, 

були першими серед біологів, які у період 

карантину дистанційно проходили навчання. І 

такий формат розкрив перед вчителями та 

викладачами великі й інші, від уже усталених, 

можливості.  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3883-

distantsijne-navchannya-na-teams-novi-mozhlivosti-v-

profesijnij-diyalnosti  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/3878-vidkritij-dostup-do-informatsiji-prostir-rivnikh-mozhlivostej
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3878-vidkritij-dostup-do-informatsiji-prostir-rivnikh-mozhlivostej
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3881-rezultati-monitoringovogo-doslidzhennya-z-pitan-organizatsiji-distantsijnogo-navchannya-v-sumskij-oblasti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3881-rezultati-monitoringovogo-doslidzhennya-z-pitan-organizatsiji-distantsijnogo-navchannya-v-sumskij-oblasti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3842-realizuemo-vseukrajinskij-osvitnij-proekt-u-zakladakh-doshkilnoji-osviti-oblasti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3842-realizuemo-vseukrajinskij-osvitnij-proekt-u-zakladakh-doshkilnoji-osviti-oblasti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3883-distantsijne-navchannya-na-teams-novi-mozhlivosti-v-profesijnij-diyalnosti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3883-distantsijne-navchannya-na-teams-novi-mozhlivosti-v-profesijnij-diyalnosti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3883-distantsijne-navchannya-na-teams-novi-mozhlivosti-v-profesijnij-diyalnosti


3 

УСПІШНИЙ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

24 червня 2020 року на базі комунального 

закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти відбувся 

захист магістерських робіт – завершальний етап 

навчання студентів заочної форми навчання 

спеціальностей 073 Менеджмент (освітньо-

професійна програма Управління навчальним 

закладом) та 011 Освітні, педагогічні науки 

(освітньо-професійна програма Педагогіка вищої 

школи). 

Перед початком захисту студентів привітали 

ректор КЗ СОІППО, доктор історичних наук, 

доцент Юрій Нікітін та декан факультету 

підвищення кваліфікації та перепідготовки, 

кандидат педагогічних наук, доцент Ірина 

Захарова,  які побажали вдало представити 

магістерські роботи, впроваджувати напрацьова-

ні досягнення у професійній діяльності та 

використовувати набуті знання для розвитку 

вітчизняного освітнього простору. 

Адміністрація КЗ СОІППО та колектив 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту щиро вітає магістрантів з 

успішним захистом робіт та бажає професійних і 

творчих успіхів, подальшого саморозвитку та 

професійного становлення!  

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/3885-

СПІЛЬНИЙ ОНЛАЙН ЗАХІД СУМСЬКОГО ОІППО ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  
ЯКОСТІ ОСВІТИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Відповідно до плану роботи Сумського 

ОІППО на 2020 рік, 11 червня 2020 року на базі 

КЗ СОІППО проведено онлайн-засідання 

(засобами відеохостингу YouTube) обласної 

школи молодого управлінця з теми «Планування 

роботи закладу загальної середньої освіти на 

рік» для заступників директорів з навчально-

виховної роботи закладів загальної середньої 

освіти (стаж роботи на керівній посаді – до 3-х 

років). 

Мета онлайн-засідання обласної школи 

молодого управлінця – надати методичну 

допомогу й підвищити інформаційний, 

управлінський рівні заступників директорів шкіл 

з питань планування роботи закладу загальної 

середньої освіти із урахуванням результатів 

педагогічного аналізу діяльності колективу за 

рік; націлити заступників директорів з навчально

-виховної роботи на системний підхід до 

планування виховної роботи на рік в освітньому 

закладі. 

Докладніше за посиланням: 

 http://www.soippo.edu.ua/index.php/3857-spilnij

-onlajn-zakhid-sumskogo-oippo-ta-derzhavnoji-

ФОРМУЄМО ІННОВАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ  
З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Відповідно до плану роботи КЗ СОІППО на 

2020 рік, 05 червня 2020 року на базі Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти відбувся регіональний онлайн-семінар 

заступників директорів з навчально-виховної 

роботи закладів загальної середньої освіти з теми 

«Формування інноваційної культури заступника 

директора з навчально-виховної роботи – 

стратегічний напрям в управлінні  закладом 

загальної середньої освіти». 

Мета регіонального онлайн-семінару – 

підвищити інформаційний, управлінський та 

практичний рівні заступників директорів з 

навчально-виховної роботи з питань формування 

інноваційної культури заступника директора з 

навчально-виховної роботи; застосування 

коучінгу як технології інноваційної культури 

заступника директора з навчально-виховної 

роботи в управлінні освітнім процесом з метою 

підвищення якості його результатів; ознайомити 

учасників регіонального онлайн-семінару з 

інноваційними підходами до методичної 

діяльності заступників директорів з навчально-

виховної роботи закладів загальної середньої 

освіти відділу освіти Охтирської міської ради. 

Учасники заходу – 49 заступників директорів 

з навчально-виховної роботи закладів загальної 

середньої освіти В.-Писарівського, Красно-

пільського, Тростянецького районів; міста 

Охтирка; Боромлянської, Грунської, Кири-

ківської, Комишанської, Краснопільської, 

Миропільської, Нижньосироватської, Тростя-

нецької, Чернеччинської Чупахівської об’єдна-

них територіальних громад. 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3844-formuemo-

innovatsijnu-kulturu-zastupnikiv-direktoriv-z-navchalno-

vikhovnoji-roboti-zakladiv-zagalnoji-serednoji-osviti  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/3885-uspishnij-zakhist-magisterskikh-robit2020
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3857-spilnij-onlajn-zakhid-sumskogo-oippo-ta-derzhavnoji-sluzhbi-yakosti-osviti-v-sumskij-oblasti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3857-spilnij-onlajn-zakhid-sumskogo-oippo-ta-derzhavnoji-sluzhbi-yakosti-osviti-v-sumskij-oblasti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3844-formuemo-innovatsijnu-kulturu-zastupnikiv-direktoriv-z-navchalno-vikhovnoji-roboti-zakladiv-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3844-formuemo-innovatsijnu-kulturu-zastupnikiv-direktoriv-z-navchalno-vikhovnoji-roboti-zakladiv-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3844-formuemo-innovatsijnu-kulturu-zastupnikiv-direktoriv-z-navchalno-vikhovnoji-roboti-zakladiv-zagalnoji-serednoji-osviti
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ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА – ЗДАТНІСТЬ 
ПРОДУКУВАТИ ВЛАСНІ ІДЕЇ: НОВІ МЕСЕДЖІ 

Презентаційний меседж загальнокультурної 

та полікультурної компетентності педагога 

надала викладач кафедри теорії і методики змісту 

освіти КЗ СОІППО Сєрих Л. В.– доцент кафедри, 

кандидат педагогічних наук.  

Лариса Сєрих запропонувала незвичайний 

формат проведення курсів підвищення 

кваліфікації педагогів різних спеціальностей: 

керівників гуртків еколого-натуралістичного 

напряму ЗПО (27.04.2020), педагогів-органі-

заторів (28.04.2020), учителів трудового нав-

чання, НМВК (28.04.2020; 14.05.2020), вихова-

телів закладів освіти-інтернатів (14.05.2020), 

керівників гуртків мистецького напряму ЗПО 

(12.05.2020), керівників декоративно-ужиткового 

мистецтва ЗПО (15.05.2020), інструкторів 

фізичної культури ЗДО (19.05.2020), учителів 

інтегрованого курсу «Мистецтво» (28.05.2020; 

03.06.2020) та інших категорій педагогів області 

(підвищили кваліфікацію більше 110 слухачів) з 

навчальної дисципліни «Загальнокультурна 

компетентність педагога».  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3847-

zagalnokulturna-kompetentnist-pedagoga-zdatnist-

produkuvati-vlasni-ideji-novi-mesedzhi  

САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ – У САМОМОТИВАЦІЇ, АБО ВІД ФОРМАЛЬНОЇ –  
ДО ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ (РОБОТА ПІД ЧАС КАРАНТИНУ COVID-19) 

Фахово, своєчасно та грамотно допомагати 

педагогічним працівникам, зокрема у періоди 

життєвих викликів, можуть наставники, які 

постійно займаються саморозвитком із проєкцією 

на практичні трансформаційні доробки власних 

інтелектуальних здобутків, на що і була 

спрямована активна діяльність 20 методистів 

навчально-методичного відділу координації 

освітньої діяльності та професійного розвитку 

Сумського ОІППО у період (13.03 – 09.06.2020) 

оголошення карантинних заходів, що втілилось 

у: розробку для вчителів області 125 методичних 

рекомендацій, 104 публікацій, 76 мобільних 

інформаторів; проведення 32 масових онлайн-

заходів та отриманням, за результатами активної 

самоосвіти, – 184 сертифікатів і свідоцтв 

міжнародного та всеукраїнського рівнів.  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3848-

samoaktualizatsiya-u-samomotivatsiji-abo-vid-formalnoji-

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Залучення дитини, яка має особливі освітні 

потреби, до інклюзивних груп закладу 

дошкільної освіти передбачає її обов’язковий 

психологічний супровід, адже якими б не були 

потенційні можливості розвитку дитини, у неї 

завжди залишаються специфічні труднощі, 

зумовлені порушеннями її розвитку.  

Особливості психологічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах закладу дошкільної освіти розглядали в 

рамках вебінару методисти із психологічної 

служби та практичні психологи закладів 

дошкільної освіти Сумської області. Захід 

проведено навчально-методичним центром 

психологічної служби комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 5 червня 2020 року на базі 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації.  
Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/3849-

psikhologichnij-suprovid-inklyuzivnikh-grup-u-zakladakh

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ Х МІЖНАРОДНОГО МОВНО-
ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА! 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 13.05.2020 № 622 «Про 

нагородження переможців Х Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка» 

переможцями фінального етапу конкурсу 

визнано учнів закладів освіти Сумської області, 

яких нагороджено дипломами І,ІІ та ІІІ ступенів. 

Бажаємо невичерпної наснаги, творчих 

злетів у майбутньому та перемог! Шана й подяка 

вчителям, батькам переможців!  
Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/3841-vitaemo-

peremozhtsiv-finalnogo-etapu-kh-mizhnarodnogo-movno-

literaturnogo-konkursu-uchnivskoji-ta-studentskoji-

molodi-imeni-tarasa-shevchenka  
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