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ВСТУП 

 
Сутність та основні складові післядипломної освіти визначено Законом України «Про 

вищу освіту» (ст. 60): «Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та 
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних 
знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше 
освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду». Постійне вдосконалення системи 
післядипломної педагогічної освіти в Сумській області зумовлене зміною ролі людини у 
сучасному світі, баченням ідеалу освіченості людини та висуванням нових вимог до якості 
людського капіталу відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних, 
технологічних трансформацій, а також чисельних викликів глобального, європейського, 
національного, регіонального та місцевого рівнів. 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
(далі – КЗ Сумський ОІППО) є «державним вищим навчальним закладом III-IV рівнів 
акредитації, що здійснює спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки 
особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь і навичок 
або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного 
рівня та практичного досвіду» (Положення про республіканський (Автономної Республіки 
Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної 
педагогічної освіти). 

Головним своїм завданням КЗ Сумський ОІППО вбачає забезпечення високої якості 
післядипломної освіти, сприяння професійному розвитку освітян регіону та створення умов 
для неперервної освіти педагогічних кадрів у Сумській області, вироблення довгострокової 
стратегії розвитку на 2011-2020 роки (схвалена рішенням вченої ради КЗ Сумський ОІППО, 
протокол № 5 від 28.12.2010 р.). 

КЗ Сумський ОІППО надає у Сумській області освітню послугу у сфері вищої освіти 
«Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу 
в галузі освіти» (ліцензійний обсяг – 4500 осіб) та освітню послугу, пов’язану з одержанням 
вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра (державна ліцензія 
МОН України на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаними із 
одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра Серія АЕ 
№ 458495. Рішення про видачу ліцензії Акредитаційної комісії від 03.06.2014 р., протокол 
№ 109 (наказ МОН України від 11.07.2014 р. № 2323 Л). 

КЗ Сумський ОІППО – вищий навчальний заклад післядипломної освіти педагогічних 
працівників, заснований Сумською обласною Радою, підпорядкований МОН України, 
управлінню освіти і науки Сумської ОДА. КЗ Сумський ОІППО поглиблює професійні 
педагогічні знання й уміння за спеціальностями, здобутими слухачами на базі педагогічної 
освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, 
магістра і досвіду педагогічної роботи. 

Cтруктурними підрозділами інституту (cтаном на 01.10.2014 р.) є: факультет 
підвищення кваліфікації та перепідготовки, вісім кафедр, десять відділів, бібліотека, 
гуртожиток та ін. У КЗ Сумський ОІППО працює 212 осіб (201 – штатних, 11 – сумісників), 
із них: науково-педагогічних працівників – 78 осіб (71 – штатних, 7 – сумісників), 
педагогічних працівників – 70 осіб (66 – штатних, 4 – сумісники), допоміжного персоналу – 
64 особи. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося упродовж дії 
ліцензії за річними планами підвищення кваліфікації, відповідно до наказу УОН Сумської 
ОДА. Станом на 01.01.2015 р. у КЗ Сумський ОІППО підвищують кваліфікацію близько 
98 % педагогічних працівників області. 
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РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 
1.1. Структура КЗ Сумський ОІППО (на 01 жовтня 2014 року) 

 
 

1.Адміністрація інституту (6): 
– в.о. ректора інституту; 
– перший проректор з науково-педагогічної роботи; 
– проректор з науково-педагогічної роботи; 
– проректор з наукової роботи;  
– проректор з навчально-методичної роботи; 
– проректор з моніторингу якості освіти та зовнішнього 
незалежного оцінювання. 
 
2. Факультети (1): 
– факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки. 
 
3. Кафедри (8): 
– кафедра інформаційно-комунікаційних технологій; 
– кафедра психології (лабораторія медіаосвіти); 
– кафедра педагогіки та інноваційних технологій; 
– кафедра соціально-гуманітарних дисциплін; 
– кафедра теорії та методики виховання; 
– кафедра методики початкової та природничо-математичної освіти 
(лабораторія з проблем здоров’язбережувальної діяльності в закладах 
освіти); 
– кафедра державного управління та педагогічного менеджменту; 
– кафедра андрагогіки та корекційної освіти (науково-дослідна 
лабораторія інклюзивного та інтегрованого навчання) 
 
 
 

 
4. Навчально-методичні відділи (7): 
–  навчальний відділ; 
– навчально-методичний відділ післядипломної освіти; 
– навчально-методичний відділ дистанційної освіти; 
– навчально-методичний відділ з ліцензування та атестації 
загальноосвітніх навчальних закладів; 
– навчально-методичний відділ зовнішнього незалежного 
оцінювання; 
– навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти; 
науково-методичний відділ. 
 
5. Відділи (3): 
– редакційно-видавничий відділ; 
– відділ технічних засобів навчання; 
– експлуатаційно-технічний відділ. 
 
6. Бібліотека. 
7. Книжковий склад. 
8. Бухгалтерська служба. 
9. Канцелярія. 
10. Гуртожиток. 
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РЕКТОР 

 
Перший проректор з 
науково-педагогічної 

роботи 

 
Проректор з наукової 

роботи 

 
Проректор з науково-
педагогічної роботи 

Проректор з 
моніторингу якості 

освіти та зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 

 
Проректор з 

навчально-методичної 
роботи 

Факультет 
підвищення 
кваліфікації 

та перепідготовки 
 

 

Кафедра соціально-
гуманітарних дисциплін  

Кафедра державного 
управління та педагогічного 
менеджменту 

Кафедра педагогіки та 
інноваційних технологій 

 
 
 

Кафедра психології 
 

 

Кафедра андрагогіки та 
корекційної освіти 

Кафедра методики  
початкової 
та природничо-  
математичної освіти 

Кафедра теорії та 
методики виховання 

Кафедра інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

Навчальний відділ 
 

Навчально-методичний 
відділ дистанційної освіти 

Навчально-методичний 
відділ післядипломної 

освіти 
 

Навчально-методичний 
відділ з ліцензування та 

атестації ЗНЗ 
 

 

Навчально-методичний 
відділ зовнішнього 

незалежного оцінювання 
 

 

Навчально-методичний 
відділ моніторингу 

якості освіти 
 

 

Науково-методичний 
відділ 

Канцелярія 
 

 

Бухгалтерська 
служба 

 

Бібліотека 
 

 

Книжковий склад 
 

 

Редакційно-видавничий 
відділ 

Відділ технічних засобів 
навчання 

Експлуатаційно-
технічний відділ 

Гуртожиток 
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1.2. Робота рад КЗ Сумський ОІППО у 2014 році 
 

1.2.1. Робота Вченої ради  
 
 Вчена рада КЗ Сумський ОІППО є колегіальним органом. Вчена рада приймає рішення 
та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут Інституту.  
 Головою Вченої ради з квітня 2013 року є за посадою в. о. ректора КЗ Сумський 
ОІППО Медведєв І.А. – кандидат наук з державного управління, доцент.  
 Кількісний склад членів Вченої ради КЗ Сумський ОІППО в 2014 році – 20 чоловік. 
 У 2014 році відбулося 11 засідань Вченої ради інституту, на яких розглядались 
питання, пов’язані з удосконаленням роботи структурних підрозділів інституту; науково-
видавничою діяльністю; обранням науково-педагогічних працівників на вакантні посади за 
конкурсом; нагородженням працівників Нагрудним знаком КЗ Сумський ОІППО «Почесний 
працівник інституту», присвоєнням вченого звання доцента тощо. У перелік основних 
питань порядку денного засідань Вченої ради КЗ Сумський ОІППО у 2014 році можна 
включити такі питання. 

Так, адміністрація КЗ Сумський ОІППО на Вченій раді ініціювала обговорення та 
затвердження звіту про роботу КЗ Сумський ОІППО за 2013 рік (слухали голову Вченої 
ради, в. о. ректора КЗ Сумський ОІППО, кандидата наук з державного управління, доцента 
Медведєва І.А. та проректора з навчально-педагогічної роботи, кандидата психологічних 
наук, доцента Панченко С.М.), розгляд якісного аналізу стану навчального процесу в КЗ 
Сумський ОІППО (слухали першого проректора з навчально-педагогічної роботи, кандидата 
психологічних наук, доцента Панченко С.М.), основні фінансово-економічні показники КЗ 
Сумський ОІППО у 2013 р. та кошторис інституту на 2014 рік (слухали проректора з 
навчально-методичної роботи, старшого викладача кафедри державного управління та 
педагогічного менеджменту Михайлик І.М.), підсумки виконання плану роботи КЗ Сумський 
ОІППО за перше півріччя 2014 року (слухали голову Вченої ради, в. о. ректора КЗ Сумський 
ОІППО, кандидата наук з державного управління, доцента Медведєва І.А.), особливості 
роботи науково-освітнього Інтернет-порталу «Тарас Григорович Шевченко» та інноваційної 
діяльності й дослідно-експериментальної роботи у закладах освіти Сумської області у 2013-
2014 н.р. (слухали проректора з наукової роботи, кандидата наук з державного управління, 
доцента Луценко С.М.), результати роботи щодо організації та проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання випускників 2014 році у Сумській області (слухали проректора з 
питань моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання 
Бєлковського В.В.), про затвердження плану роботи КЗ Сумський ОІППО на 2015 
календарний рік (слухали голову Вченої ради, в. о. ректора КЗ Сумський ОІППО, кандидата 
наук з державного управління, доцента Медведєва І.А.). 

За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 
Слід наголосити на тому, що на Вченій раді КЗ Сумський ОІППО задля успішної її 

роботи обговорювали питання щодо затвердження плану роботи вченої ради КЗ Сумський 
ОІППО на 2014-2015 н. р., внесення змін до складу вченої ради КЗ Сумський ОІППО, 
обговорення проекту плану роботи вченої ради КЗ Сумський ОІППО на 2015 рік. 

За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 
У свою чергу, деканат факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки 

наголошував на важливості розгляду таких питань, як особливості стажування магістрантів 
на підприємствах та організаціях, затвердження навчально-тематичних планів ФПКП та 
робочих програм спеціальності 7.03010301 Практична психологія, 8.18010020 Управління 
навчальним закладом та навчально-тематичних планів курсів ФПКП з психолого-
педагогічного мінімуму, звіт про роботу ДЕК та затвердження тематики дипломних 
магістерських робіт за спеціальністю 8.18010020 Управління навчальним закладом та 
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дипломних робіт за спеціальністю, оптимізація підвищення кваліфікації керівних кадрів в 
умовах післядипломної роботи. 

За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 
Також для успішної організації перепідготовки за спеціальністю 8.18010020 

Управління навчальним закладом та 7.03010301 Практична психологія на Вченій раді КЗ 
Сумський ОІППО було заслухано звіт про роботу приймальної комісії у 2014 році та 
затверджено правила прийому до КЗ Сумський ОІППО у 2015 році (відповідальний секретар 
приймальної комісії, старший викладач кафедри державного управління та педагогічного 
менеджменту Івашина Л.П.). 

За результатами доповідей прийняли інформацію до відома. 
Окремим аспектом у роботі Вченої ради КЗ Сумський ОІППО було вивчення 

актуальних питань кафедр щодо організаційно-педагогічних умов підвищення якості 
дошкільної освіти (кафедра теорії та методики виховання), оптимізації діяльності шкільних 
округів як одного з факторів реформування освіти (кафедра державного управління та 
педагогічного менеджменту), підведення підсумків за напрямками роботи кафедри 
інформаційно-комунікаційних технологій з виконання державної цільової програми «100 
відсотків», особливостей упровадження Державного стандарту початкової загальної 
середньої освіти (кафедра методики початкової та природничо-математичної освіти, кафедра 
інформаційно-комунікаційних технологій і кафедра педагогіки та інноваційних технологій), 
особливостей інноваційної діяльності педагогів гуманітарних дисциплін (кафедра педагогіки 
та інноваційних технологій), формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя 
жіночими освітніми закладами Сумщини (середина ХIX, початок XX століття) (кафедра 
андрагогіки та корекційної освіти). 

За результатами доповідей прийняли інформацію до відома. 
Не менш вагоме значення у КЗ Сумський ОІППО має робота лабораторій, які на 

Вченій раді висвітлювали питання про роль закладу в організації інклюзивного навчання у 
ЗНЗ (лабораторія інклюзивної освіти), виконання завдань освітнього сектору 
Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (лабораторія з проблем 
здоров’язбережувальної діяльності у закладах освіти). 

За результатами доповідей прийняли інформацію до відома. 
 

1.2.2. Робота науково-методичної ради  
 
Науково-методична рада КЗ Сумський ОППО є дорадчо-консультативним органом, 

який сприяє реалізації державної політики в галузі післядипломної педагогічної освіти, 
зокрема з питань наукового та методичного забезпечення навчального процесу вищого 
навчального закладу освіти. 

Метою діяльності науково-методичної ради є: 
вироблення стратегічних напрямів розвитку форм, методів та змісту післядипломної 

педагогічної освіти у КЗ Сумський ОППО ; 
визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення навчального 

процесу КЗ Сумський ОППО; 
об’єднання зусиль професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу 

для забезпечення високої якості перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів; 
експертиза освітніх технологій, дидактичних засобів і програмних продуктів щодо 

надання їм рекомендацій до розповсюдження та тиражування. 
Науково-методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі 

керується нормативними документами та інструкціями МОН, УМО України, що стосуються 
сфери її діяльності, цим Положенням. 

Голова науково-методичної ради – Ткаченко О.Л., кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти. 
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Кількісний склад членів науково-методичної ради КЗ Сумський ОІППО – 21 людина. 
Секретар науково-методичної ради – Барсук К.І. 

У 2014 році відбулося 11 засідань науково-методичної ради КЗ Сумський ОІППО, на 
яких розглядались різносторонні питання. 

Особливу увагу було приділено багатоаспектним методикам діагностики 
професійного розвитку і саморозвитку педагога у системі післядипломної педагогічної 
освіти, формуванню готовності учителів до управління професійним самовизначенням учнів, 
розвитку професійної компетентності вчителя основ здоров’я під час проходження курсової 
підготовки, удосконаленню культури мовлення педагога в умовах білінгвізму. 

Науково-методична робота глибоко і системно аналізувалася як напрямок розвитку 
підрозділу КЗ Сумський ОІППО– кафедри. 

Задля підвищення ефективності організації науково-методичної роботи в ЗНЗ в КЗ 
Сумський ОІППО якісно здійснюються комплексні моніторингові заходи. 

На засіданнях було зазначено, що в Сумській області професорсько-викладацьким 
складом КЗ Сумський ОІППО здійснюється також потужна робота з психологічної 
підготовки керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками. 

Відбулося спеціальне обговорення щодо науково-методичних особливостей та 
особливостей застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації і 
проведенні в Сумській області міжнародних та всеукраїнських конкурсів: з інформатики – 
«Бобер», з природознавства – «Колосок», з математики – «Кенгуру», з фізики – «Левеня», у 
міжнародній природознавчій грі «Геліантус». 

КЗ Сумський ОІППО бере активну участь у Міжнародній співпраці в шкільній 
економічній освіті. 

Заслухані, проаналізовані та надані рекомендації щодо науково-методичних 
особливостей підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників 
ЗНЗ Сумської області та більш тісної співпраці методистів з предметів та викладачів теорії та 
методики навчання цих предметів КЗ Сумський ОІППО. 

Безпосередній навчальний процес у КЗ Сумський ОІППО забезпечує реалізацію 
програми «Іntel. Навчання для майбутнього» на високому рівні. 

Сучасні дистанційні курси також здійснюються на високому професійному рівні. 
Водночас це саме той напрям, що стрімко розвивається і постійно потребує вдосконалення, 
особливості якого і були розглянуті на одному із засідань. 

Особливу увагу приділено можливостям упровадження технології веб-квест для 
удосконалення професійної діяльності педагогів. 

Викладачами та методистами КЗ Сумський ОІППО протягом 2014 року якісно 
реалізовано програму «Рік Тараса Шевченка» як складової освітньо-культурологічного 
проекту «Перлини малої батьківщини». 

Науково-методичною радою розглянуто навчально-тематичні плани та робочі 
програми з навчальних дисциплін факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки, їх 
відповідність вимогам Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах та затверджено як нормативні документи Інституту. На кожному засіданні науково-
методична рада КЗ Сумський ОІППО відбувалося інформування керівниками структурних 
підрозділів про участь науково-педагогічних працівників КЗ СУМСЬКИЙ ОІППО у 
міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-методичних заходах. 

Також на кожному засіданні науково-методичної ради КЗ Сумський ОІППО 
розглядалося питання про рукописи навчальних видань, підготовлених викладачами та 
методистами до схвалення, друку, застосування, на відповідність їх змісту як науково 
обґрунтованої системи дидактично та методично оформленого матеріалу. 

Основні питання, розглянуті на засіданнях науково-методичної ради КЗ Сумський 
ОІППО протягом 2014 року, із зазначеними змінами до планування, розкриті у відповідних 
протоколах засідань науково-методичної ради КЗ Сумський ОІППО.  



1.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ Сумський ОІППО 

Таблиця 1.1 

Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Підвищення кваліфікації (стажування) згідно перспективного плану та визначених термінів 
1 17.07-22.02. 

– І етап; 
15.09-19.09. 
– ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Підвищення 
професійної 
майстерності 
педагогів» 

Сєрих Лариса 
Володимирівна, 
доцент кафедри 
теорії та 
методики 
виховання 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

2 17.07-22.02. 
– І етап; 
15.09-19.09. 
– ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Використання 
інноваційних 
технологій в роботі 
викладачів закладів 
післядипломної 
педагогічної освіти» 

Сидоренко 
Наталія 
Володимирівна, 
викладач 
кафедри 
педагогіки та 
інноваційних 
технологій 
 
 
 
 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 17.07-22.02. - 

І етап; 
15.09-19.09. 
– ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК. 
Тема роботи 
«Педагогічні умови 
розвитку професійно-
педагогічної 
компетентності 
педагогів в системі 
ППО»  

Матковська 
Марина 
Вікторівна, 
доцент кафедри 
педагогіки та 
інноваційних 
технологій 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

4 30.05.- 
27.06.2014 

Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК. 
Тема роботи 
«Організація проектної 
діяльності студентів у 
процесі вивчення 
педагогічних 
дисциплін» 

Зосименко 
Оксана 
Вікторівна, 
доцент кафедри 
педагогіки та 
інноваційних 
технологій 

Кафедра 
педагогіки 

Марченко А.С Сумський 
державний 
педагогічний 
університет 
ім. А.С. 
Макаренка 

 

5 03.02 – 
03.03.2014 

Місячне стажування на 
кафедрі соціально 
гуманітарних дисциплін 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК. 
Тема роботи 
«Громадянська освіта 
як напрямок освіти 
ХХІ століття»  

Крамаренко 
Любов 
Дмитрівна, ст. 
викл. кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

Кафедра 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 
УАБС 

Марченко А.С УАБС  
(м. Суми) 

 

6 01.04.-30.04. 
2014 

Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи «Освітні 
інновації як чинник 
оптимізації 
педагогічної теорії та 
практики.» 

Сударева Галина 
Федорівна, ст. 
викл. кафедри 
педагогіки та 
інноваційних 
технологій 

Кафедра 
педагогіки 

Марченко А.С Сумський 
державний 
педагогічний 
університет 
ім. А.С. 
Макаренка 

 

7 20.01.-10.02. 
2014 

Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Громадянське 
виховання учнів 
засобами мистецтва» 

Бубнова Ірина 
Семенівна, ст. 
викл. кафедри 
теорії та 
методики 
виховання 

Кафедра 
методики 
музичного 
виховання, 
співів та 
хорового 
диригування 
 

Марченко А.С Сумський 
державний 
педагогічний 
університет 
ім. А.С. 
Макаренка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 17.07-22.02. 

– І етап; 
15.09-19.09. 
– ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Соціально-
психологічна адаптація 
до навчання студентів І 
курсу факультетів 
перепідготовки 
інститутів ППО» 

Троіцька Марина 
Євгенівна, ст. 
викл. кафедри 
психології 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

9 27.01-01.02 – 
 І етап;; 
23.06-27.06. 
– ІІІ етап 

Курси ПК проректорів 
(заступники директорів) 
з навчально-методичної 
роботи закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Сучасний стан ППО в 
умовах неперервної 
освіти» 

Захарова  
Ірина 
Олександрівна, 
декан факультету 
ФПКП  

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

10 11.03.-15.03. 
– І етап; 
06.10.-10.10. 
– ІІІ етап  

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) закладів 
ППО з педагогічного 
оцінювання 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи «Розвиток 
та організація ППО в 
Німеччині к. ХХ – поч. 
ХХІ століття» 

Гришак  
Тетяна 
Вікторівна, 
методист відділу 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

11 31.03.-05.04 
– І етап; 
27.10.-31.10. 
– ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) з 
дистанційного навчання 
закладів ППО 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Структура і зміст 
діяльності викладача-
тьютора в системі 
дистанційного 
навчання» 

Чернушенко 
Алла 
Миколаївна, 
методист 
навчально-
методичного 
відділу 
дистанційної 
освіти 
 
 
 
 
 
 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 20.01 -25.01. 

– І етап; 
16.06.-20.06. 
– ІІІ етап  

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів з 
навчальних дисциплін 
природничого циклу 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК. 
Тема роботи 
«Компетентнісний 
підхід – запорука 
оновлення змісту 
науково-методичного 
забезпечення 
професійної освіти» 

Попов 
Володимир 
Денисович, 
методист з 
економіки  

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

13 26.05-31.05. 
– І етап; 
15.12-19.12 – 
ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
закладів ППО (без 
виділення профілю) 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Методичні засади 
підготовки вчителів 
предмету «Захист 
Вітчизни» у закладах 
ППО» 

Кидик Валентин 
Михайлович, 
методист із 
захисту Вітчизни 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

14 26.05-31.05. 
– І етап; 
15.12-19.12 – 
ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
закладів ППО (без 
виділення 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Формування та 
діяльність системи 
освітніх округів в 
умовах сучасного 
реформування освіти» 

Білокур Яна 
Юріївна, 
методист 
науково-
методичного 
відділу 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

15 20.01 – 25.01. 
– І етап; 
16.06. – 
20.06. – ІІІ 
етап 

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) з фізики 
ППО 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Діагностика якості 
проведення уроків 
фізико-математичного 
циклу в 
загальноосвітніх 
навчальних закладах» 
 
 
 
 
 
 

Карпуша 
Валентина 
Михайлівна, 
методист фізики 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 17.07-22.02. - 

І етап; 
15.09-19.09. 
– ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК. 
Тема роботи 
«Роль інформаційних 
технологій у 
навчальному процесі 
закладів ППО» 

Павленко Ірина 
Миколаївна, 
викладач 
кафедри 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

17 27.01-01.02 – 
 І етап;; 
23.06-27.06. 
– ІІІ етап 

Курси ПК проректорів 
(заступники директорів) 
з навчально-методичної 
роботи закладів ППО 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Удосконалення 
механізмів 
інформаційного 
забезпечення органів 
освіти» 

Луценко 
Світлана 
Миколаївна, 
проректор з 
наукової роботи 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

18 10.02.-15.02. 
– І етап; 
08.09.-12.09. 
– ІІІ етап 

Курси ПК викладачів 
менеджменту освіти 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи «Розвиток 
соціальної 
компетентності 
особистості в 
управлінській 
діяльності керівника 
освітньої установи» 

Обідіна Яна 
Ігорівна, доцент 
кафедри 
державного 
управління та 
педагогічного 
менеджменту 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

19 31.03.-05.04 
– І етап; 
27.10.-31.10. 
– ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) з 
дистанційного навчання 
закладів ППО 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Дистанційний етап 
навчання: структура, 
зміст і забезпечення» 

Опарій Анна 
Олександрівна, 
методист 
навчально-
методичного 
відділу 
дистанційної 
освіти 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

20 11.03.-15.03. 
– І етап; 
06.10.-10.10. 
– 
ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) закладів 
ППО з педагогічного 
оцінювання 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК. 
Тема роботи 
«Формування 
моральних цінностей 
майбутніх педагогів» 

Боброва Тетяна 
Миколаївна, 
методист відділу 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 11.03.-15.03. 

– І етап; 
06.10.-10.10. 
– 
ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) закладів 
ППО з педагогічного 
оцінювання 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Моніторинг 
управлінської 
діяльності керівників 
ЗНЗ» 

Сагалаєва Наталія 
Вадимівна, 
завідувач 
навчально-
методичного 
відділу 
моніторингу якості 
освіти 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

22 11.03.-15.03. 
– І етап; 
06.10.-10.10. 
– 
ІІІ етап 

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) закладів 
ППО з педагогічного 
оцінювання 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК.  
Тема роботи 
«Моніторингове 
дослідження щодо 
рівня сформованості 
навчально-пізнавальної 
компетентності учнів 9 
класів ЗНЗ» 

Браткова Галина 
Миколаївна, 
методист 
навчально-
методичного 
відділу 
моніторингу 
якості освіти 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

Марченко А.С. ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» 
НАПН 
України 

 

23 01.10.2013 – 
30.04.2014  

6-місячне стажування у 
відповідності до 
напрямку роботи 
кафедри та базової 
освіти  

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про 6 
місячне стажування 
Тема роботи 
«Формування 
професійної 
грамотності в умовах 
освіти ХХІстоліття» 

Дудко Наталія 
Василівна, 
доцент кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

Кафедра 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 
УАБС 

Марченко А.С. УАБС  
(м. Суми) 

 

24 01.10.2013 – 
30.04.2014  

6-місячне стажування у 
відповідності до 
напрямку роботи 
кафедри та базової 
освіти  

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про 6 
місячне стажування 
Тема роботи 
«Менеджмент у 
сучасній освіті» 

Мазуренко 
Володимир 
Олексійович, 
доцент кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

Кафедра 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 
УАБС 

Марченко А.С. УАБС  
(м. Суми) 

 

25 01.10.2013 – 
30.04.2014  

6-місячне стажування у 
відповідності до напрямку 
роботи кафедри та базової 
освіти  

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про 6 місячне 
стажування 
Тема роботи  
«Формування особистості 
фахівця в умовах освітніх 
інновацій ХХІстоліття» 

Логвиненко Юлія 
Володимирівна, 
доцент кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

Кафедра 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 
УАБС 

Марченко А.С. УАБС  
(м. Суми) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 01.10.2013 – 

30.04.2014  
6-місячне стажування у 
відповідності до 
напрямку роботи 
кафедри та базової 
освіти  

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про 6 
місячне стажування 
Тема роботи «Розвиток 
вчителя в системі 
ППО: соціально-
гуманітарні аспекти» 

Стукалова 
Тетяна 
Георгіївна, ст. 
викл. кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

Кафедра 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 
УАБС 

Марченко А.С. УАБС  
(м. Суми) 

 

Підвищення кваліфікації (стажування) поза перспективним планом 
1 01.09.-10.10. 

2014  
Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК. 
Тема роботи 
«Рефлексія у 
педагогічній діяльності 
бібліотекаря» 

Волобуєва Ірина 
Іванівна, 
завідуюча 
бібліотекою 

Факультет 
підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 

Марченко А.С. КЗ Сумський 
ОІППО 

 

2 12.06.-12.07. 
2014 

Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО за 
програмою 
«Інформаційно-
комунікаційні технології»

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК. 
Тема роботи 
«Інформаційно-
комунікаційні 
технології 
забезпечення 
освітнього процесу» 

Луценко 
Світлана 
Миколаївна, 
доцент кафедри 
державного 
управління та 
педагогічного 
менеджменту 

Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
А.С.Макаренка 

Марченко А.С. Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
А.С.Макаренка 

 

3 12.06.-12.07. 
2014 

Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО за 
програмою 
«Інформаційно-
комунікаційні технології»

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК. 
Тема роботи 
«Інформаційно-
комунікаційні 
технології 
забезпечення 
освітнього процесу» 

Петрова Лариса 
Григорівна, 
завідуюча 
кафедри 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
А.С.Макаренка 

Марченко А.С. Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
А.С.Макаренка 

 

4 12.06.-12.07. 
2014 

Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО за 
програмою 
«Інформаційно-
комунікаційні технології»

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК. 
Тема роботи 
«Інформаційно-
комунікаційні 
технології 
забезпечення 
освітнього процесу» 
 

Ніколаєнко 
Світлана Петрівна, 
старший викладач 
кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
А.С.Макаренка 

Марченко А.С. Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
А.С.Макаренка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 08-16.12. 

2014 
Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Diploma mastered the 
required 72 hours of the 
training and evaluation 
program for professional 
development of educators 

Петрова Лариса 
Григорівна, 
доцент кафедри 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

Краківська 
академія, 
Польща 

Марченко А.С. м. Краків, 
Польща 

 

6 02-07.09. 
2014 

Курси підвищення 
професійної 
кваліфікації 

Педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК Попов 
Володимир 
Денисович, 
методист з 
економіки  

Осередок 
центру 
розвитку 
освіти 

Марченко А.С.  м. Варшава, 
Польща 

 

7 23-28.06. 
 2014 

Курси підвищення 
професійної 
кваліфікації 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК Троіцька Марина 
Євгенівна, ст. 
викл. кафедри 
психології 

Львівський 
ОІППО 

Марченко А.С. м. Івано-
Франківськ 

 

8 02-07.09. 
2014 

Курси підвищення 
професійної 
кваліфікації 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Свідоцтво про ПК  Троіцька Марина 
Євгенівна, ст. 
викл. кафедри 
психології 

Осередок 
центру 
розвитку 
освіти 

Марченко А.С  м. Варшава, 
Польща 

 

Підвищення кваліфікації не відбулося з поважних причин та перенесено на 2015 рік 
1 - Курси ПК завідувачів 

(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО  

Науково-
педагогічний 
працівник 

Курси ПК не пройдені 
у зв’язку з станом 
здоров’я 

Куртась Олена 
Володимирівна, 
викладач 
кафедри 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

 Марченко А.С    

2 - Курси ПК завідувачів 
(науково-педагогічних 
працівників) кафедр 
закладів ППО 

Науково-
педагогічний 
працівник 

Курси ПК не пройдені 
у зв’язку з сімейними 
обставинами 

Ніколаєнко 
Світлана 
Петрівна, ст. 
викл. кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

 Марченко А.С    



20 
 

1.4. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами 
та громадськими організаціями в межах України 

Таблиця 1.2 
Основні заходи у рамках співпраці та партнерства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 24-28.03. 

2014 
Організація експрес-
курсів для учителів-
предметників, які 
викладають етику та 
курси морально-
духовного спрямування 

Учителі курсів 
морально-
духовного 
спрямування 

ПК вчителів 12 КЗ Сумський 
ОІППО 

Подліняєва О.О. Сумська 
обласна 
асоціація 
педагогів-
християн 

П
ре

с-
ан

он
с 

у 
за

со
ба

х 
ма

со
во

ї і
нф

ор
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рі
в 
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тн
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ів

 
- 

2 28.05. 
2014 

Організація VIII 
обласного фестивалю 
«Сходинки духовності» 

Творчі колективи 
загальноосвітніх 
та позашкільних 
навчальних 
закладів 
Сумщини 

Огляд 
мистецьких та 
духовних надбань 
творчих 
колективів 

10 

3 Протягом 
року 

Науково-методичний 
супровід діяльності 
організації, надання 
психологічних 
консультацій 

Дорослі люди 
(інваліди за 
психічними 
захворюваннями) 

Соціально-
психологічна 
адаптація 
дорослих 
(інвалідів за 
психічними 
захворюваннями) 
 
 

34 КЗ Сумський 
ОІППО 

Панченко С.М.,  
голова 
організації 

Сумська міська 
організація 
інвалідів за 
психічними 
захворювання-
ми 
«Милосердя» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Протягом 

року 
Проведення 
інформаційно-тематичних 
заходів  

Учителі світової 
літератури та 
російської мови  

Спецкурс 1 ДВНЗ УАБС 
(бібліотека) 

Чхайло Л.М. ДВНЗ УАБС 
(бібліотека) 

 

5 Протягом 
року 

Співпраця з науково-
методичної роботи 
 

Учителі хімії Олімпіада 
(головування у 
журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської 
олімпіади з хімії, 
головування у 
журі міського 
конкурсу 
учнівських 
проектів з хімії) 

1 КЗ Сумська 
гімназія № 1 
Інформаційно-
методичний 
центр 
Сумського 
міського УОН 

Сударева Г.Ф. КЗ Сумська 
гімназія № 1 
Інформаційно-
методичний 
центр 
Сумського 
міського 
управління 
освіти і наук 

 

6 Протягом 
року 

Координація та реалізація 
краєзнавчо-освітніх 
програм 

Учителі 
української мови 
та світової 
літератури 

Угода 1 Сумська 
область 

П’ятаченко 
Ю.В. 

ЦСГР «Рідний 
край» 

 

7 Протягом 
року 

Робота з волонтерами 
Корпусу Миру ( участь та 
проведення семінарів) 

Учителі 
іноземної мови 

Семінар 1 КЗ Сумський 
ОІППО 
м. Київ 

Клюніна Н.В. Корпус Миру  
Британська 
Рада 
Гете-інститут 

8 Протягом 
року 

Участь у створенні 
радіопрограм з 
історичного краєзнавства 

 Радіопрограма 1 Сумська 
державна 
обласна 
телерадіоком-
панія 
 

Кудінов Д.В. Сумська 
державна 
обласна 
телерадіокомпа
нія 

 

9 Протягом 
року 

Взаємодія 
загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних 
закладів в естетичному 
вихованні підлітків  
(науковий кореспондент) 

Учителі, 
керівники 
гуртків, 
заступники 
директорів, 
методисти 
області 

Створення 
моделей 
естетичного 
виховання 

600 КЗ Сумський 
ОІППО 

Сєрих Л.В. Інститут 
проблем 
виховання 
АПН України 

Прес-реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Протягом 

року 
Науково-методичний 
супровід викладання 
дисциплін художньо-
естетичного циклу 

Учителі, 
керівники 
гуртків, 
заступники 
директорів, 
методисти 
області 

Науково-
методична 
діяльність 
(проведення 
майстер-класів, 
конкурсів 
педагогічної 
майстерності) 

200 КЗ Сумський 
ОІППО 

Сєрих Л.В. СумДПУ ім.  
А.С.Макаренка 

 

200 Вище училище 
культури і 
мистецтв ім. 
Д. Бортнянсь-
кого 

200 Сумська 
художня школа  
ім. М. Лисенка 

200 Сумський 
обласний ЦПО 
та РТМ 

11 Протягом 
року 

Організація навчально-
виховного процесу 
слухачів курсів ПК. Огляд 
нової літератури з 
мистецтва 

Учителі 
мистецьких 
дисциплін, 
керівники 
відповідних 
гуртків 

Додатковий 
матеріал до 
навчальних 
занять та 
підготовки 
портфоліо 
проекту 
 

150 Обласна 
універсальна 
наукова 
бібліотека 

Бубнова І.С. Обласна 
універсальна 
наукова 
бібліотека 

 

12 Протягом 
року 

Організація навчально-
виховного процесу 
слухачів курсів ПК. 
Ознайомлення з 
експозицією, аналіз 
творів мистецтва 

Учителі 
мистецьких 
дисциплін, 
керівники 
відповідних 
гуртків 

Практичні 
навички аналізу 
творів 
образотворчого 
мистецтва; 
поповнення 
культурологічної 
складової 
компетентності 
педагогів, 
розширення 
кругозору 
знань через 
діалог з творами 
мистецтва 

150 Сумський 
обласний 
художній 
музей 
ім. Н. 
Онацького 

Бубнова І.С. Сумський 
обласний 
художній 
музей 
ім. Н. 
Онацького 
Дужа Г.М. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 Протягом 

року 
Ознайомлення з досвідом 
роботи організації та 
методики проведення 
занять з мистецьких 
дисциплін 

Учителі 
мистецьких 
дисциплін, 
керівники 
відповідних 
гуртків 

Поповнення 
методичного 
досвіду 

75 КЗ Сумська 
СШ № 29 

Бубнова І.С. КЗ Сумська 
СШ № 29 
Чепела Т.М. 

 

Ознайомлення з досвідом 
роботи організації та 
методики проведення 
занять у гуртках 
мистецького напрямку 

45 Сумський 
палац дітей та 
юнацтва 

Сумський 
палац дітей та 
юнацтва 
Шаповал Л.В. 

 

14 Протягом 
року 

Ознайомлення з досвідом 
роботи організації та 
методики проведення 
занять з мистецьких 
дисциплін 

Учителі 
мистецьких 
дисциплін, 
керівники 
відповідних 
гуртків 

Поповнення 
методичного 
досвіду 

45 КЗ Сумська 
СШ № 7 

Бубнова І.С. КЗ Сумська 
СШ № 7 
Деменко О.М. 

 

15 Протягом 
року 

Ознайомлення з сучасним 
концертними програмами 
філармонії, аналіз 
репертуару та 
виконавської 
майстерності солістів та 
творчих колективів  

Учителі 
мистецьких 
дисциплін, 
керівники 
відповідних 
гуртків 

Поповнення 
слухового і 
сценічного 
досвіду 

150 Сумська 
обласна 
філармонія 

Бубнова І.С. Сумська 
обласна 
філармонія 

 

16 05.11.14 Обласний семінар-
практикум «Готовність 
учителів хімії до 
реалізації практичної 
складової поглибленого 
вивчення предмета та 
підготовки школярів до 
інтелектуальних змагань» 
 
 
 
 
  

Учителі хімії Вдосконалення 
вмінь учителів 
щодо якісного та 
кількісного 
хімічного аналізу 
продуктів 
харчування 

28 СумДПУ 
 ім. 
А.С.Макаренка 

Метейко А.В. СумДПУ 
 ім. А.С. 
Макаренка 
Касьяненко Г.Я. 
Коростіль Л.А. 

 



24 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 01-12. 

2014 
Телеконференції, статті, 
виступи, наукові заходи 

Освітяни, 
науковці, 
викладачі, 
студенти 

Публікації, 
телеконференції, 
виступи, 
дослідження 

Д
о 

30
0 

(з
 у

ра
ху

ва
нн

ям
 п

ер
еп

ер
ет

е 
в 

Ін
те

рн
ет

і) Суми, Івано-
Франківськ, 
Київ 

Жук М.В. УМО, Івано-
Франківський 
ОІППО, Івано-
Франківський 
НУНГ, 
Український 
форум 
дистанційного 
та мобільного 
навчання, 
Фонд 
дослідження 
освітньої 
політики 

 

18 Протягом 
року 

Науково-методичний 
супровід дисциплін 
трудове навчання, 
креслення, «Технології» 

Учителі 
трудового 
навчання, 
викладачі та 
майстри 
виробничого 
навчання МНВК, 
кухарі 

Поповнення 
методичного та 
професійного 
досвіду 

180 
 

КЗ Сумський 
ОІППО 

Крот Г.В. Сумська ЗОШ 
І-ІІІ ст. № 27,  
м Суми 
Лаврик Н.В. 
Краснобрижа Л.І. 

 

180 Міжшкільний 
навчально-
виробничий 
комбінат  
м. Суми 

Міжшкільний 
навчально-
виробничий 
комбінат  
м. Суми 
Бузова Н.М., 
Крамаренко Л.Д. 

180 КЗ Сумський 
ОІППО 

Сумська СШ І-
ІІІ ст. № 17 
Гринь Н.В. 

180 КЗ Сумський 
ОІППО 

Великочернеч-
чинська СШ І-
ІІІ ст. Сумської 
райдержадмі-
ністрації 
Бузовська В.Ю. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 Протягом 

року 
Навчальні заняття на 
курсах ПК вчителів 

Учителів, 
керівник 
навчальних 
закладів 

Підвищення 
якості 
методичних та 
дидактичних 
матеріалів 

 КЗ Сумський 
ОІППО, 
НМЦ ЦЗ та 
БЖД Сумської 
області 

Луценко С.М. 
Успенська В.М. 

Навчально-
методичний 
центр 
Цивільного 
захисту та 
безпеки 
життєдіяльності 
Сумської 
області 

Прес-
анонс  
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РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
 

 
У 2014 році діяльність КЗ Сумський ОІППО спрямовувалася на виконання завдань 

щодо наукового, навчального та організаційно-методичного супроводження та реалізації 
указів Президента України, постанов уряду та Верховної ради України, доктрин, концепцій, 
законодавчих актів, державних та регіональних програм, нормативно-правових документів з 
питань освіти тощо. 

 
2.1. Виконання державних програм, розпоряджень Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства освіти і науки України 
 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 686-р 
«Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року» з метою визначення стратегічних напрямів та основних 
завдань, спрямованих на підвищення якості і конкурентно-спроможності освіти в нових 
економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний 
освітній простір проведено :  

 очно-дистанційні курси ПК для заступників директорів, завідувачів відділів, 
методистів, культорганізаторів позашкільних навчальних закладів (37 слухачів), керівників 
гуртків усіх напрямків (155 слухачів); 

 проблемно-тематичні курси «Підготовка педагогічних працівників до роботи з 
дітьми, які мають особливі освітні потреби в умовах інклюзивного навчання» (для вчителів-
предметників спеціальних шкіл-інтернатів, ЗОШ-інтернатів) (27 слухачів). «Формування 
інклюзивної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів» (для асистента 
вчителя інклюзивної школи) (9 слухачів); «Психологічні аспекти інклюзивної освіти» (для 
вчителів початкових класів ЗНЗ, спеціальних шкіл-інтернатів, заступників директорів з НВР) 
(24 слухачі), «Соціально-психологічні технології збереження та зміцнення здоров’я в 
навчально-виховному процесі» (для практичних психологів, методистів з психологічної 
служби) (8 слухачів); 

 експрес-курси та семінари з метою впровадження Державного стандарту початкової 
загальної освіти: для вчителів початкових класів, які викладатимуть інформатику з 2 класу – 
«Розвиток ІКТ-компетентності вчителя початкових класів» (71 слухач); для вчителів 
інформатики, які викладатимуть інформатику з 2 класу – «Розвиток ІКТ-компетентності 
вчителя інформатики» (33 слухачі). 

 науково-практичні семінари «ЗНО-2014 як складова національної системи 
моніторингу якості освіти» (з історії України, математики) щодо удосконалення змісту 
тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання за участі фахівців Харківського 
регіонального центру оцінювання якості освіти, методистів КЗ Сумський ОІППО, методистів 
з базових дисциплін районних (міських) методичних кабінетів, вчителів вищезгаданих 
предметів, методистів науково-методичного центру професійно-технічної освіти;  

 наради: 
 18.03.2014 року з питань проведення пробного ЗНО; 
 08.04.2014 року, 22.05.2014 року з організаційних питань для уповноважених 

осіб, відповідальних за пункт тестування, їх помічників відповідальних за проведення ЗНО; 
З метою поповнення банку тестових завдань організовано апробацію тестових завдань 

(тестів) та надіслано до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. 
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Видано «Методичні рекомендації вчителям ЗНЗ щодо організації роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами» (Прядко Л.О., Фурман О.О.) для педагогів навчальних 
закладів різних типів. 

Підвищено кваліфікацію вчителів фізичної культури з питань щодо забезпечення 
виконання навчальних програм з фізичної культури для учнів ЗНЗ, розроблених із 
застосуванням принципу варіативності змісту освіти (183 слухачі). Підвищено кваліфікацію 
педагогічних працівники дошкільних закладів за спеціальностями: 

 завідувачі, методисти ДНЗ (81 слухач); 
 вихователі ДНЗ (282 слухача); 
 музичні керівники ДНЗ (31 слухач); 

На виконання наказу МОН України від 11.06.2012 № 677 «Про План заходів з 
формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві» з 
метою удосконалення навчально-методичного забезпечення спецкурсів, конференцій, 
семінарів тощо з найважливіших питань суспільного життя проведено: 

  інформаційно-просвітницьку роботу щодо запобігання проявам ксенофобії, расової 
та етнічної дискримінації в суспільстві серед студентської молоді з кураторами студентських 
груп під час «Часу куратора» ; 

  дискусії, круглі столи щодо формування патріотично-правового виховання та 
толерантності зі студентами спеціальності «Управління навчальним закладом у курсі 
«Правові аспекти управління навчальним закладом»; 

 оновлення інформаційно-просвітницьких матеріалів до спецкурсів «Психолого-
педагогічні аспекти профілактики насильства в молодіжному середовищі», «Психологія 
попередження та вирішення конфліктів у закладах освіти», «Толерантне спілкування – один 
із засобів ефективного впливу на особистість»; 

  лекції «Формування громадянської активної школи як осередку шкільної 
демократії», «Гуманістична педагогіка в контексті становлення особистості», «Громадянське 
виховання особистості в умовах розвитку української державності» для вчителів історії та 
суспільних дисциплін, педагогів-організаторів, заступників директора з виховної роботи. 

На виконання наказу УОН Сумської ОДА від 27.01.2010 року № 78 «Про 
затвердження Плану заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного 
виховання молоді» з метою підвищення професійної кваліфікації працівників з питань 
національно-патріотичного виховання, соціального становлення та розвитку молоді 
здійснено заходи: 

  включено питання національно-патріотичного виховання до навчально-тематичних 
планів ПК керівних та педагогічних кадрів області; 

 надано науковий супровід (Жук М.В.) інноваційному проекту «Модель співпраці 
позашкільного навчального закладу, школи, батьківської громади в інтеграції системи 
національно-патріотичного та військово-спортивного виховання підлітків» (досвід ДЮКФП 
«Патріот», м. Шостка Сумської області). Проект став переможцем Міжнародного фестивалю 
педагогічних інновацій 2014 року в номінації «Позашкільна освіта»; 

 проведено експрес-курси «Захисти себе від ВІЛ» для педагогів області (94 слухача). 
На виконання наказу МОН України від 10.07.2009 № 647 «Про проведення 

Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» на 2009-2015 роки» з 
метою популяризації національної історії та культури України проведено: 

–  екскурсії до Сумського художнього музею ім. Н.Онацького, музею імені Лесі 
Українки (смт. Косівщина), визначними містами та селами України; 

– постійно діючі виставки документальної та художньої літератури, присвяченої 200-
річчю від дня народження Т. Шевченка у шкільних бібліотеках;  

– виховні години «Поети Сумщини. Спогади про війну», «Соборна Україна – основа 
державності», «З Україною в серці», «Етнотрадиції українського народу», «Мотиви 
державотворення у творах Т. Шевченка», «Тарасова доля – то правда жива»; 
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– засідання круглого столу «Невмируще слово Кобзаря», «Великий Кобзар 
українського народу»; 

– популяризацію національної історії та культури шляхом вивчення краєзнавчого 
матеріалу на уроках історії; 

– конкурси малюнків «Відтвори Тарасові стежинки», «Я люблю свій рідний край», 
«Пам’ятаємо минуле заради майбутнього», «Нехай завжди квітує дерево родинне»; 

– усні журнали «Славетні українці», «Твоя країна – Україна, і ти – її громадянин», 
«Видатні люди нашого краю», «Пам’ять», «Т. Шевченко – великий син України». 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2154 
«Про проведення Національної компанії «Стоп насильству» на період до 2015 року» з метою 
підготовки інформаційно-просвітницьких програм, спецкурсів, семінарів з питань виховання 
гендерної культури та запобігання всім формам насильства в сім’ї проведено заходи: 

 включено до навчально-тематичного плану проблемно-тематичних курсів 
«Соціально-психологічні технології збереження та зміцнення здоров’я у навчально-
виховному процесі» (для практичних психологів спецкурс «Психологічний клімат сім’ї як 
фактор збереження психологічного здоров’я школярів» щодо профілактики насильства у 
сім’ї» ); 

  у лекційні заняття введено інформаційно-просвітницькі блоки з питань виховання 
гендерної культури та запобігання всім формам насильства в сім’ї для використання в 
позашкільній та позаурочній роботі ЗНЗ; 

 висвітлено питання профілактики насильства:  
 на науково-практичному семінарі «Система роботи з батьками та педагогами 

у рамках психологічного супроводу дошкільників, що опинилися в зоні 
ризику» (для практичних психологів) (квітень 2014 року); 

 на засіданні круглого столу «Проблеми професійно-педагогічного 
спілкування у вищих навчальних закладах» (квітень 2014 року); 

 на обласному семінарі «Інклюзивний підхід до побудови навчально-
виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. 
Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у практику 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» (вересень 2014 року). 

На виконання наказу УОН Сумської ОДА від 23.02.2011 № 153 «Про проведення 
системи тренінгів за програмами «Цифрові технології» та «Учителі в on-line» щодо їх 
запровадження в освітніх закладах проведено: 

 тренінги за програмами «Цифрові технології» (сертифіковано 1389 учителів 
навчальних закладів області), «Учителі в on-line» (сертифіковано 980 учителів навчальних 
закладів області). 

На виконання наказу МОН України від 21.11.2012 № 1314 «Про затвердження плану 
заходів з реалізації проектних заходів щодо виконання Загальнодержавної програми 
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД на 2009-2013 роки» з метою залучення до виконання програми педагогічних 
працівників проведено : 

 впровадження експрес-курсів «Захисти себе від ВІЛ» для вчителів факультативного 
курсу з формування здорового способу життя та профілактики СНІДу (слухачів); 

 семінар-нараду «Діяльність шкіл, дружніх до дитини з виконання проектних заходів 
Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2014 роки, що здійснюються за 
підтримки Європейського Союзу»; 

  семінар «Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків» для 
практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти області. 

На виконання розпорядження голови ОДА від 20.08.2007 № 514 «Про затвердження 
заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року» з метою 
подолання демографічної кризи організовано та проведено: 
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- впровадження програми «Дорослішай на здоров’я» для практичних психологів та 
соціальних педагогів закладів освіти області; 

- науково-практичний семінар та корекційно-розвивальні тренінгові заняття з 
проблеми формування відповідального ставлення до здоров’я учасників освітнього процесу. 

На виконання наказу МОН України від 06.08.2013 № 1106 «Про затвердження Плану 
заходів МОН України щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» з метою 
забезпечення взаємодії навчальних закладів, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації 
до умов соціального середовища організовано та проведено семінар «Роль, місце та основні 
функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного 
процесу». 

На виконання наказу МОН України від 25.08.2009 № 785 «Про затвердження заходів 
щодо створення безперешкодного життєвого середовища для дітей та осіб з обмеженими 
можливостями на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна» з метою подальшої реалізації 
державної політики із створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення і на 
виконання положень статті 9 Конвенції ООН про права інвалідів проведено курси ПК для 
вчителів-дефектологів (31 слухач), логопедів (25 слухачів), вихователів спеціальних шкіл-
інтернатів (26 слухачів). Бібліотеку КЗ Сумський ОІППО забезпечено в достатній кількості 
спеціальними підручниками та навчальною літературою для роботи з дітьми інвалідами, 
дітьми з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою 
відсталістю. 

 
2.2. Виконання регіональних програм 

 
У межах виконання рішення Сумської обласної ради від 19.11.2011 «Про Обласну 

Комплексну програму «Освіта Сумщини у 2012-2015 роках» з метою запровадження у 
навчальних закладах здоров’язбережувальних технологій, розроблення механізму 
інноваційного розвитку освіти, створення умов для переходу на новий рівень освіти 
здійснено наступні заходи: 

 створено серію методичних порадників «Методичний супровід організації 
освітнього процесу у сільських дошкільних навчальних закладах» для ДНЗ Кролевецького 
району, «Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти» для НЗ Буринського 
району; 

 проведено обласні науково-практичні семінари «Гурткова робота в дошкільному 
навчальному закладі – ефективний шлях формування творчої особистості (20.03.2014); 
«Формування компетентності дошкільників з основ безпеки життєдіяльності» для 
спеціалістів управлінь (відділів) освіти, методистів дошкільної освіти районних (міських) 
методичних кабінетів (09.10.2014 року); 

 вивчено ППД вихователя Конотопського ДНЗ (ясла-садок № 4) «Сонечко» 
Федоренко Т.О. за темою «Організація пошуково-дослідницької діяльності з дітьми у 
дошкільному навчальному закладі»; 

 проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок 
фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу; 

 організовано роботу обласної школи молодого вчителя (не фахівці, молоді вчителі зі 
стажем роботи до 3-х років) «Особливості проведення уроків фізичної культури у 1-11 
класах» (Державний стандарт початкової освіти)»; 

 проведено експрес-курси «Створення веб-сайту загальноосвітнього навчального 
закладу»; 

 на засіданні вченої ради інституту розглянуто та представлено до друку 51 
друковану працю науково-, навчально-методичного спрямування, 2/3 яких направлено в 
райони (міста) на допомогу вчителям, зокрема: методичних рекомендацій – 9, навчально-
методичних посібників – 7 (у тому числі 1 – з грифом МОН України), методичних посібників 
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— 5, (у тому числі 3 – з грифом МОН України); інформаційно-аналітичних збірників – 2; 
навчальних посібників – 1; підручників – 1; інформаційно-аналітичних бюлетенів — 16, 
навчальних посібників, рекомендованих до участі в Шостому всеукраїнському конкурсі на 
кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти, який 
проводить Університету менеджменту освіти НАПН України – 1; бюлетенів обласних 
творчих груп – 1; каталогів публікацій – 1, анотованих каталогів – 1; методичних вказівок – 
2; методичних рекомендацій – 9; довідників – 2, календарно-тематичних планувань – 1; 
дидактичних матеріалів – 1; із них 20 % праць – у співавторстві з педагогами області, 
електронних посібників – 4; 

 в період з 10.02.2014 року до 28.03.2014 року проведено моніторингове дослідження 
якості природничо-математичної освіти учнів 9-х класів ЗНЗ м. Глухова та м. Сум; 
біологічної освіти учнів 9-х класів ЗНЗ м. Шостки та м. Конотопа, з фізики у 
Великописарівському та Глухівському районах. 

 сформовано вибірку, яка складалась з 90% від загальної кількості учнів 9-х класів 
ЗНЗ районів та 50% від загальної кількості учнів міст, що брали участь у дослідженні, 
вчителів математики, біології, фізики. У моніторингу взяли участь 917 учнів 9-х класів, 41 
вчитель математики ЗНЗ м. Глухова та м. Сум, 591 учень 9-х класів та 19 учителів біології м. 
Конотопа та м. Шостки, 320 учнів та 32 учителя фізики Великописарівського й Глухівського 
районів. Проаналізовано навчальні досягнення, мотивацію учнів 9-х класів, задоволеність 
результатами навчання та основні труднощі, що виникають в учнів під час навчання; форми 
й методи роботи, що використовує вчитель; 

 створено банк даних авторських програм, затверджених МОН України до 
використання у ЗНЗ області в кількості 145; 

  вченою радою КЗ Сумський ОІППО схвалено 6 програм, спрямованих на виявлення 
та розвиток обдарованих учнів, з метою подання до циклових комісій МОН України на 
отримання відповідного грифу; 

 створено 2 електронні каталоги нормативно-правових документів, методичної 
літератури щодо роботи з обдарованою молоддю; 

 проведено 3 засідання творчих груп, 1 майстер-клас з питань виявлення, навчання, 
виховання і розвитку обдарованої молоді; 

– проведено обласні інструктивно-методичні наради щодо організації участі учнів 
області в міжнародних учнівських конкурсах, турнірах, іграх тощо; 

– вивчено та поширено ППД за напрямом роботи з обдарованою учнівською молоддю 
області; 

 на сайт КЗ Сумський ОІППО завантажено нормативно-правові документи, 
навчально-методичні матеріали щодо роботи з обдарованою учнівською молоддю;  

 організовано науково-методичний супровід І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад у 2013-2014 н. р. (80 тис. учнів-учасників; ІІ етап – міський, районний 
(листопад, грудень) – понад 15 тис. учнів-учасників, проведення III етапу олімпіад – 1288 
учнів 7-11 класів ЗНЗ, що на 145 менше від запланованої кількості учасників (1433 чол.), 607 
призових місць (І – 61, ІІ – 159, ІІІ – 387), участь учнів ЗНЗ області в IV етапі олімпіад – 84 
учасники (42 переможці, що на 10 більше у порівнянні з показником 2012-2013 н. р.); 

 організовано роботу ЗНЗ щодо участі у міжнародних програмах та наукових 
проектах: «Міжкультурна освіта в Україні», Intel® «Навчання для майбутнього», «Навчання 
толерантності», «Формування лідерів сучасної освіти» та ін.; 

 здійснено реалізацію міжнародних проектів: «Громадські платформи освітньої 
реформи в Україні», «Навчання толерантності», «Діалог в освіті: порозуміння, співпраця, 
зміни» (за підтримки програми «МАТРА» Міністерства закордонних справ королівства 
Нідерландів) для керівників ЗНЗ, «Виховання толерантності на прикладі вивчення історії 
Голокосту» (за підтримки фонду ІТF), у рамках якого організовано пересувні виставки 
«Джерела толерантності» та «Голодомор - Голокост - ГУЛаг» у мм. Суми, Білопілля, 
Конотоп, Кролевець, Шостка;  
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 проведено семінари-тренінги: «Діалог в освіті: порозуміння, співпраця, зміни», 
«Толерантність як шлях до Європи», «Інтернет-єврофорум» та запроваджено проведення 
постійно діючої міжнародної телеконфернції (Україна – Росія – Казахстан – Польща); 

 встановлено співпрацю з Корпусом Миру США, Євразійським єврейським 
конгресом, відділом преси, освітою культури Посольства Сполучених Штатів Америки; 
Міжнародним конкурсним проектом «FLEX» – «Навчання в Америці», Німецьким 
культурним центром Гете-Інститут; 

 удосконалено постійно діючі на сайті інституту «Мобільну сторінку методиста», 
консультативні пункти для дистанційного навчання вчителів; 

 оновлено 60% програм ПК педагогічних працівників, розроблено 18 навчально-
тематичних планів курсів ПК керівних та педагогічних кадрів області; 

 оновлено положення «Про дистанційну форму організації навчального процесу при 
підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів»; 

 охоплено дистанційною формою навчання 358 слухачів за категоріями: заступники 
директорів ЗНЗ, учителі початкових класів, української мови та літератури, математики, 
історії та суспільних дисциплін, географії, інформатики, біології, географії, хімії, фізики, 
іноземної мови, російської мови та світової літератури, вихователі ДНЗ 

 на дистанційних курсах ПК запроваджено модуль «ІКТ у викладанні предметів»;  
 до професійної підготовки директорів, заступників директорів ЗНЗ включено 

програму Intel ® «Навчання для майбутнього», дисципліну «Підготовка менеджерів освіти 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій»; 

 проведено 59 масових методичних заходів: 28 обласних семінарів, нарад; 13 
засідань обласних творчих груп; 12 занять обласних шкіл молодого управлінця, методиста, 
учителя; 2 конкурси фахової майстерності; 

 підготовлено серію методичних посібників: «На допомогу вчителю», «Теорія-
методика-практика», лекції для вчителів природничо-математичних дисциплін, електронні 
версії навчально-методичного забезпечення навчального процесу для вчителів фізики, 
математики, хімії, біології, комплекти наочних засобів з використанням мультимедійних 
технологій; 

 розроблено 6 нових навчально-тематичних планів для проблемно-тематичних курсів 
для практичних психологів; 

 упроваджено електронні конспекти лекцій для вчителів різних категорій, електронні 
версії навчально-методичного забезпечення навчального процесу за окремими напрямами, 
комплекти наочних засобів з використанням мультимедійних технологій для вчителів різних 
спеціальностей; 

 забезпечено ПК медичних сестер ЗНЗ та ДНЗ (44 слухачі) у контексті міжгалузевої 
співпраці щодо підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів; 

 розроблено навчально-тематичний план експрес-курсів (48 годин) за програмою 
санітарних інструкторів, військово-медичної підготовки в загальноосвітніх навчальних 
закладах учителів із залученням для викладання медичних працівників лікарень та обласного 
центру екстреної медичної допомоги, методистів громадської організації Сумського 
обласного товариства «Червоний хрест», медичних працівників лікарень та методистів 
навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, викладачів 
КЗ Сумський ОІППО (38 слухачів); 

 розроблено спецкурс «Здібні, обдаровані, талановиті, геніальні: виявлення та 
підтримка»; 

 удосконалено навчальні плани і програми перепідготовки педагогічних та науково-
педагогічних працівників за спеціальностями 8.18010020 Управління навчальним закладом 
(21), 7.03010301 Практична психологія (15); 
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 оновлено і затверджено МОН України навчальні плани спеціальностей 8.18010020 
Управління навчальним закладом, 7.03010301 Практична психологія; розроблено робочі 
навчальні плани спеціальностей ОКР «магістр» і ОКР «спеціаліст». 

У межах виконання рішення сесії Сумської обласної ради від 25.07.2008 «Про 
комплексну програму охорони навколишнього середовища Сумської області на період до 
2015 року» з метою забезпечення організації екологічної підготовки педагогічних кадрів 
області для всіх рівнів системи освіти до навчально-тематичних планів курсів ПК вчителів 
хімії, біології, географії включено спецкурс «Екологічна освіта в системі загальноосвітньої 
підготовки учнів». 

У межах виконання розпорядження голови Сумської ОДА від 03.09.2008 № 622 «Про 
заходи щодо поліпшення роботи із запобігання, лікування онкологічних хвороб в області» з 
метою запобігання розвитку онкологічних хвороб серед педагогічних кадрів області видано 
методичні рекомендації «Вивчення предметів здоров'яспрямованого змісту у 2014-2015 
навчальному році» (автор Успенська В.М.). 
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  РОЗДІЛ ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

 
Таблиця 3.1 

3.1. Науково-практичні конференції, круглі столи КЗ Сумський ОІППО 
 

№ 
з/п Дата Тема 

конференції (семінару) 

Кількість учасників Перелік навчальних закладів та установ, які 
взяли участь у конференції Усього У т.ч. з інших 

міст (країн) 
1 2 3 4 5 6 

1 12 червня 
2014 

Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні проблеми 
публічного управління в Україні» 

25 5 Інститут проблем державного управління та 
місцевого самоврядування, НАДУ при Президентові 
України, Сумська облрада, ДОН ОДА, СумДУ 

2 3 грудня 
2014 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні 
інновації: філософія, психологія, педагогіка» 

291 200 
(тези і доповіді 
учасників із 
Замбії, 
Зімбабве, 
Казахстану, 
Молдови, 
Німеччини, 
Нігерії, 
Польщі, Росії, 
Узбекистану, 
Японії) 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 
(Київ, Україна), Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України (Київ, Україна), Сумський 
державний педагогічний університет імені А.С. 
Макаренка (Суми, Україна), Класичний приватний 
університет (Запоріжжя, Україна), Гданська Вища 
Гуманітарна Школа (Гданськ, Польща), Казахський 
національний університет імені аль-Фарабі (Алмати, 
Казахстан), Узбецький науково-дослідний інститут 
педагогічних наук імені Т. Н. Кари Ніязі (Ташкент, 
Узбекистан). 
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РОЗДІЛ ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 
4.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки 

педагогічних працівників Сумської області 
 
Навчальний процес на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки 

відбувається у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про професійно-технічну 
освіту», «Про мови», Указів Президента України та постанов Верховної ради України про 
вищу школу, інших законодавчих та нормативно-правових актів, наказів МОН України, 
Державної програми «Вчитель», Положень про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу 
освіту), державний вищий заклад освіти, організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах, організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 
навчальних закладах, навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси, організацію 
екстернату у вищих навчальних закладах України, Статуту КЗ Сумський ОІППО, Положення 
про факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки, державних стандартів освіти, 
інших актів чинного законодавства України з питань освіти, рішень Вченої ради інституту, 
наказу УОН Сумської ОДА, наказів ректора, навчальних планів і програм, інструкцій та 
інших документів, а також у відповідності до міжнародних вимог стосовно окремих 
напрямків професійної діяльності. 

Основними напрямками діяльності факультету є: надання освітніх послуг з 
підвищення кваліфікації та перепідготовки, участь в атестації та сертифікації працівників 
галузі, науково-методичне забезпечення системи післядипломної освіти фахівців галузі, 
науково-дослідна робота з проблем розвитку галузі та післядипломної освіти, підготовка та 
атестація наукових і науково-педагогічних кадрів різних кваліфікаційних рівнів, створення 
та обслуговування сучасних інформаційних систем, видання наукової, науково-методичної, 
навчальної літератури, культурно-освітня та просвітницька діяльність, фінансово-
господарська та виробничо-комерційна діяльність, здійснення міжнародних зв’язків тощо.  

Фахівці факультету здійснюють освітню послугу у сфері вищої освіти «Підвищення 
кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі 
освіти» та освітню послугу, пов’язану з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних 
вимог до спеціаліста, магістра (державна ліцензія МОН України на надання освітніх послуг 
навчальними закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних 
вимог до спеціаліста, магістра, серія АЕ № 270973. Рішення про видачу ліцензії 
Акредитаційної комісії від 27.06.2013 року, протокол № 106 (наказ МОН України від 
01.07.2013 року № 2494-Л).  

Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки забезпечує якість освіти 
відповідно до вимог державних стандартів освіти. Відповідність освітніх послуг державним 
стандартам освіти визначається Міністерством освіти і науки України разом із засновником 
шляхом ліцензування, атестації, акредитації та інспектування. Питання якості навчального 
процесу були в центрі уваги діяльності факультету, структурних підрозділів: деканату, 
кафедр. Ця робота активно і цілеспрямовано керувалася Вченою радою факультету, яка 
прийняла більшість рішень щодо змісту та методів здійснення навчального процесу та його 
вдосконалення.  

Поліпшенню форм проведення навчального процесу сприяли робочі наради декана з 
завідувачами кафедр, на яких особливий акцент робився на забезпечення науково-
педагогічними працівниками і студентами покладених обов’язків щодо опанування системи 
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знань і набуття практичних навичок, підвищення якості знань та контролю за об’єктивністю 
їх оцінки.  

Центральне місце в організації та забезпеченні навчального процесу належить 
кафедрам, які здійснюють згідно з навчальними планами, робочими програми і розкладом 
занять читання лекцій, проведення лабораторних, семінарських та практичних занять на 
факультеті. У 2014 році навчальний процес на факультеті забезпечувало 83 науково-
педагогічних працівників, 10 з яких – зовнішні сумісники. 

 
Підвищення кваліфікації (ПК) 
Планування ПК педагогічних працівників області на 2014 рік відбувалося згідно 

замовлень районних (міських) управлінь (відділів) освіти. Ліцензований обсяг на ПК 
слухачів факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки становить 4500 осіб на рік.  

Підвищення кваліфікації у 2014 році здійснювалось через створену організаційно-
педагогічну модель, яка передбачає навчання педагогічних працівників на курсах ПК очної, 
очно-дистанційної чи дистанційної форм навчання, навчання за індивідуальним планом та 
графіком, навчання в авторській творчій майстерні учителів та стажування науково-
педагогічних працівників на кафедрах закладу (рисунок 4.1). 

Можлива комбінована форма навчання, яка передбачає інтеграцію різних форм або їх 
окремих елементів (таблиця 4.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.1. Кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації за формами навчання  

 
 
Інноваційні форми ПК на факультеті впроваджуються відповідно до регіонального 

проекту «Впровадження новітніх форм в підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 
кадрів області». Суттєвим кроком у цьому напрямку є поетапне запровадження у 2011-2014 
роках кредитно-модульної організації ПК, за якої органічно поєднуються міжкурсовий і 
курсовий періоди, створюючи при цьому умови для безперервного фахового зростання.  

Очно-дистанційна форма навчання за кредитно-модульною системою організації 
навчального процесу – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на 
поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових 
кредитів).  
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Таблиця 4.1 
Основні форми підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників у КЗ Сумський ОІППО 

Форма 
навчання Тривалість курсів 

Кількість годин 

Напрямок курсів, категорія педагогічних працівників Примітки Документ про 
освіту 

У
сь

ог
о 

А
уд

и-
то

рн
а 

С
ам

ос
-

ті
йн

а 
ра

бо
та

 

Очна 1 місяць  
(4 тижні) 

148 
 
 
 
 
 
 
 

148 
 
 
 
 
 
 
 

–— 
 
 
 
 
 
 
 

Фахові курси: 
 педагоги (учителі, вихователі), що мають кваліфікаційні категорії 
«спеціаліст» 
 учителі-предметники  
 учителі, що викладають два і більше предметів 
 практичні психологи ЗНЗ, ВНЗ, ПТНЗ, спеціалісти шкіл-інтернатів, ДНЗ 
 медичні сестри ДНЗ, ЗНЗ 
 директори ЗНЗ, заступники директора, завідуючі та методисти ДНЗ 

З повним (4 тижні) 
відривом від 
педагогічної та 
керівної діяльності 

Свідоцтво про ПК 
(дає право на 
атестацію) 

Очно-
дистанційна 

1,5 місяця  
(1 тиждень – 
настановна сесія; 
місяць – самостійна 
робота;  
1 тиждень – 
екзаменаційна сесія) 

148 84 64 Фахові курси: 
 педагоги (учителі, вихователі), що мають кваліфікаційні категорії 
«спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої 
категорії» 
 викладачі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, ПТНЗ 
 учителі (викладачі) трудового навчання, профільного навчання, майстри 
виробничого навчання 
 учителі фізичної культури 
 тренери ДЮСШ 
 вихователі груп подовженого дня 
 педагоги-організатори 
 логопеди ЗНЗ, ДНЗ 
 бібліотекарі навчальних закладів 
 педагогічні працівники позашкільних установ (заступники директора, 
методисти, завідувачі відділів, керівники гуртків) 
 музичні керівники, фізичні керівники ДНЗ 
 кухарі ЗНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, ПТНЗ, ДНЗ 
Проблемно-тематичні курси (для окремих категорій слухачів) 
Виїзні курси (для окремих категорій слухачів) 

З частковим (2 
тижні) відривом від 
педагогічної 
діяльності 

Свідоцтво про ПК 
(дає право на 
атестацію) 

Очно-
дистанційна 
за кредитно-
модульною 
системою 

4,5 місяці (16,5 
тижнів), організаційно-
настановна сесія – 2 
тижні; керована 
самостійна робота – 14 
тижнів; залікова сесія 
– 0,5 тижня (3 дні) 

ІІ катег. –  
172 год.; 
І катег. –  
190 год.; 
вища катег. 
– 244 год. 

 
104 
 
104 
 
104 

 
68 
 
86 
 
140 
 

Фахові курси: 
 заступники директорів з навчально-виховної роботи 
 учителі (викладачі) інформатики 
 учителі (викладачі) історії та суспільних дисциплін 
 учителі біології, хімії 
 учителі географії 
 учителі математики, фізики 
 учителі української мови та літератури 

З частковим (2 тижні 
+ 3 дні) відривом від 
педагогічної 
діяльності 

Свідоцтво про ПК 
(дає право на 
атестацію) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Дистанційна 4-6 місяців 

(опосередкована 
взаємодія за 
допомогою 
інформаційних 
технологій) 

216 14 202 Фахові курси: 
 директори ЗНЗ 
 заступники директорів ЗНЗ 
 учителі англійської мови 
 учителі математики 
 учителі початкових класів 
 учителі української мови та літератури 
 учителі світової літератури та російської мови  
 учителі інформатики 
 учителі фізики 
 учителі географії 
 учителі історії та суспільних дисциплін 
 вихователі ДНЗ 
 учителі біології 
 учителі хімії 

Без відриву від 
педагогічної 
діяльності за умови 
досконалого 
володіння 
комп’ютерною 
технікою 

Свідоцтво про ПК 
(дає право на 
атестацію) 

Експрес-
курси 

1 тиждень (5 днів) 40 40 —  Педагоги, що викладають нові навчальні предмети 
 педагоги, що оволодівають інноваційними освітніми технологіями 

З відривом (1 
тиждень) від 
педагогічної 
діяльності 

Сертифікат (дає 
право викладати 
дисципліну чи 
впроваджувати 
технологію) 

Авторська 
творча 
майстерня 
учителів  

4 роки 1000 — 1000 Учителі-методисти, вихователі-методисти Без відриву від 
педагогічної 
діяльності 

Свідоцтво про ПК 
(дає право на 
атестацію) 

Стажування 1 місяць  
(4 тижні) 

144 — 144 Викладачі ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, методисти районних (міських) 
відділів освіти 

Може проходити як 
з відривом від 
педагогічної 
діяльності, так і 
безвідривно 

Свідоцтво про ПК 
(дає право на 
атестацію) 



У 2014 році курси ПК за кредитно-модульною системою обрали:  
- учителі біології та природознавства;  
- учителі географії та економіки;  
- заступники директора ЗНЗ з навчально-виховної роботи, які викладають предмети 

суспільно-гуманітарного профілю;  
- заступники директора ЗНЗ з навчально-виховної роботи, які викладають предмети 

природничо-математичного, спортивного, технічного профілів, предмети в початкових 
класах;  

- учителі історії та суспільних дисциплін (правознавство, основи філософії, 
громадська освіта, етика, курсів «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Особа та 
суспільство», морально-етичні курси); 

- викладачі історії та суспільних дисциплін (правові знання, філософія, громадянська 
освіта, етика, соціологія, політологія, морально-етичних курсів) ВНЗ І-ІІ р.а., ПТНЗ;  

- учителі математики;  
- учителі фізики, астрономії;  
- учителі української мови та літератури;  
- учителі світової літератури та російської мови; 
- учителі інформатики; 
- викладачі інформатики та інформаційних технологій ВНЗ І-ІІ а.а., ПТНЗ; 
- учителі хімії (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2. Кількість спеціальностей слухачів курсів підвищення кваліфікації, які навчалися 

за кредитно-модульною системою 
 
Сучасний етап реформування освітньої галузі спонукає до аналізу та вирішення 

нагальних освітянських проблем. У 2014 році проведено шість проблемно-тематичних 
курсів ПК: 

1. «Основи викладання психології в ЗНЗ» (для практичних психологів, які 
викладатимуть дисципліни соціально-психологічного спрямування). 

2. «Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми, які мають особливі освітні 
потреби в умовах інклюзивного навчання» (для вчителів-предметників спеціальних 
шкіл-інтернатів, ЗОШ-інтернатів). 

3. «Психологічні аспекти інклюзивної освіти» (для вчителів початкових класів ЗНЗ, 
спеціальних шкіл-інтернатів, заступників директорів з навчально-виховної роботи). 

4. «Формування інклюзивної компетентності педагога ЗНЗ» (для асистента вчителя 
інклюзивної школи). 

5. «Соціально-психологічні технології збереження та зміцнення здоров’я в навчально-
виховному процесі» (для практичних психологів, методистів психологічної служби). 

6. «Сучасні інтерактивні засоби навчання на уроках загальноосвітніх дисциплін з 
оволодінням програмою Іntel® «Навчання для майбутнього». 
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Розширення сфери діяльності педагогічних працівників, набуття ними здатностей 
виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості у межах спеціальності, 
зумовили необхідність проведення експрес-курсів – проблемних, тематичних, авторських (40 
годин аудиторних занять). Метою таких курсів є допомога педагогам у розширенні сфери 
власної педагогічної діяльності, швидкому реагуванні на зміни та нововведення.  
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Рисунок 4.3. Кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації на експрес-курсах  

 
У 2014 році відповідно до листа МОН України від 19.09.2014 р. № 1/9-476 «Щодо 

запровадження підготовки вчителів за програмою санітарних інструкторів, військово-
медичної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах» було розроблено навчально-
тематичний план експрес-курсів та здійснено навчання педагогів та медичного персоналу 
навчальних закладів області з метою підвищенні рівня особистої компетентності з питання 
надання першої домедичної допомоги у надзвичайних ситуаціях.  

До забезпечення навчального процесу долучились голова Сумської обласної 
організації «Товариство Червоний Хрест» Шаповал Ігор Вікторович, головний лікар 
Сумської обласної клінічної дитячої лікарні Богданова Анна Валентинівна, методист 
міського навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Бова 
Юрій Андрійович, завідувач відділення реанімації та інтоксикації Сумської міської клінічної 
лікарні № 5 Охріменко Олександр Альбертович, лікар-анастезіолог Сумської міської 
клінічної лікарні № 5 Пчелінцева Світлана Сергіївна, методист з біології інституту 
Голубенко Тетяна Сергіївна, викладачі кафедри психології КЗ Сумський ОІППО Зінченко 
Олена Сергіївна та Василега Ольга Юріївна. Змістовні лекції та ефективні практичні заняття 
проводились на волонтерських засадах. 

На організованих експрес-курсах пройшли навчання та отримали відповідні 
сертифікати: 

- 25 слухачів (завідувачі, методисти РМК, вчителі шкіл, медичні сестри навчальних 
закладів) з усіх районів області, які були визначені відповідальними в районних (міських) 
відділах освіти за підготовку вчителів за програмою санітарних інструкторів, військово-
медичної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах.  

- учителі, що навчались в на фахових курсах математики, фізики та астрономії 
Сумського, Тростянецького, Путивльського, Конотопського, Липоводолинського, 
Буринського, Серединобудського районів.  

Відповідальні в районних (міських) відділах освіти за підготовку вчителів за 
програмою санітарних інструкторів, військово-медичної підготовки в ЗНЗ відповідно до 
листа КЗ Сумський ОІППО від 28.10.2014 № 635 «Про запровадження підготовки вчителів за 
програмою санітарних інструкторів, військово-медичної підготовки в ЗНЗ» забезпечили 
навчання відповідальних осіб навчальних закладів району, які в свою чергу провели 
навчання педагогів свого навчального закладу. Станом на 21.01.2015 року дані, отримані від 
районних (міських) відділів освіти області вказують на 9111 осіб, що пройшли навчання 
(95 % від загальної кількості педагогів ЗНЗ). 
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Авторська творча майстерня учителів (АТМУ) – одна з форм ПК педагогічних 
працівників, поширення педагогічного досвіду та залучення можливостей та інтелектуальних 
здібностей кращих учителів-новаторів. В АТМУ реалізується нова педагогічна система, 
розроблена одним педагогом чи творчим колективом педагогів.  

Підсумком роботи АТМУ є : 
 розширення банку даних наукових розробок, сучасних технологій, творчих надбань 

вчителів-методистів Сумської області; 
 популяризація навчально-методичних матеріалів на педагогічних виставках, 

ярмарках педагогічних ідей та інновацій, висвітлення проблем і напрацювань в науково-
методичних виданнях, засобах масової інформації; 

 створення навчально-методичних комплексів для забезпечення якості навчально-
виховного процесу. 

У 2014 році в області започатковано роботу 8-ми авторських творчих майстерень, які 
охоплюють вчителів історії, фізики, української мови, початкової школи, інформатики. 

Одним з важливих напрямків навчальної діяльності КЗ Сумський ОІППО є 
впровадження програми Іntel® «Навчання для майбутнього» – наймасштабнішої спільної 
ініціативи МОН України та корпорації Іntel щодо навчання вчителів ефективному 
застосуванню інформаційно-комунікаційних та новітніх педагогічних технологій в 
навчально-виховному процесі з метою підготовки учнів до економіки знань та надання їм 
навичок ХХІ століття Програма Іntel® «Навчання для майбутнього» перебуває у стадії 
постійного вдосконалення. У 2011 році в області стартувала нова 10-та версія Програми, за 
якою вже пройшли навчання 162 особи ( діаграма на рис. 4.4).  
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Рисунок 4.4. Кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації за 10-ю версією Програми Intel® 

«Навчання для майбутнього»  
 

Перепідготовка (П) 
Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки КЗ Сумський ОІППО у 2014 році 

забезпечував перепідготовку фахівців як шляхом надання другої вищої освіти за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», так і шляхом надання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр». У 2014 році факультет здійснював освітню діяльність за такими ліцензованими 
спеціальностями: 

- 8.18010020 Управління навчальним закладом – ліцензований обсяг – 25 осіб 
(сертифікат про акредитацію: серія НД-ІУ №1955555 від 10 вересня 2012 року; наказ 
МОНмолодьспорту України від 01.06.2012 №2117 л); 

- 8.18010021 Педагогіка вищої школи – ліцензований обсяг – 25 осіб (сертифікат про 
акредитацію: серія НД-ІУ №1924836 від 12серпня 2013 року; наказ МОН України від 
01.07.2013 №2494 л); 

- 7.03010301 Практична психологія – ліцензований обсяг – 25 осіб (сертифікат про 
акредитацію: серія НД-ІІІ №1970048 від 8 липня 2014 р.; наказ МОН України від 11.06.2014 
№2323 л). 
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Мета організації та проведення перепідготовки у КЗ Сумський ОІППО: 
– приведення освітньої діяльності до вимог законів України «Про вищу освіту», 

«Про освіту»;  
– підготовка громадян до самостійної діяльності, яка вимагає поглибленої освіти у 

відповідному напрямі та удосконалення знань з професійної спеціалізації, оволодіння 
навичками науково-дослідної роботи. 

На 01.10.2014 року на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки навчалося 
117 студентів, серед них – 38 осіб на денній формі навчання, 79 особи на заочній формі 
навчання. Усі студенти навчаються на комерційній основі.  

Діяльність факультету за звітній період здійснювалася відповідно до плану роботи 
факультету за типовими напрямками роботи. 

Важливу роль у підготовці фахівця відіграє чітко організована самостійна робота 
студентів: виконання навчальних тестів, підготовка індивідуальних творчих завдань 
поглибленого вивчення певної теми, робота над проблемними питаннями до розділів тем, 
запропонованих для самостійного вивчення. 

Самостійна робота студентів забезпечується науковою і навчально-методичною 
літературою бібліотечного фонду КЗ Сумський ОІППО. Ефективність засвоєння 
контролюється у відповідності з вимогами, передбаченими «Положенням про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах». 

У навчальному процесі використовуються різні форми контролю знань студентів: 
контрольні роботи, тести, опитування, реферати, студентські наукові роботи, комплексні 
контрольні роботи, кваліфікаційні комплексні завдання, заліки, іспити, захист курсової та 
дипломної магістерської роботи. 

Поточний контроль проводиться з метою виявлення якості навчального процесу і його 
результатів. Він здійснюється систематично протягом усього навчального року під час 
занять, семінарів, колоквіумів, ділових ігор, співбесід тощо, що сприяє корекції навчального 
процесу. Підсумковий контроль проводиться з метою визначення результатів навчання в 
цілому. Він поділяється на внутрішньо факультетський, ректорський. Вища його форма – 
державна атестація. Контроль знань здійснюється з метою оцінки рівня запам'ятовування й 
тривалості одержаних знань.  

Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією після 
завершення навчання і повного виконання навчального плану вищого навчального закладу 
шляхом підготовки та захисту магістерської дипломної роботи. На державну атестацію 
студента виносяться теми дипломних магістерських робіт, що охоплюють всі блоки 
змістовних модулів, зокрема: «Інноваційні процеси в управлінні загальноосвітнім 
навчальним закладом», «Профілактика синдрому емоційного вигорання вчителів», 
«Формування педагогічного іміджу майбутнього керівника навчального закладу», 
«Психологічні умови формування іміджу керівника загальноосвітнього навчального 
закладу», «Соціально-психологічні особливості управління професійною адміністрацією 
вчителів», «Особливості вдосконалення ділового спілкування у керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів», «Теоретичні засади університету як соціального утворення в контексті 
державного управління», «Розвиток педагогічної майстерності керівника навчального 
закладу», «Особливості управління ліцеєм як загальноосвітнім закладом інноваційного 
типу», «Особливості ставлення студентів медичного коледжу до власного здоров’я», 
«Особливості розвитку учбової мотивації студентів вищих навчальних закладів», 
«Особливості емоційного вигорання педагогів позашкільної освіти», «Психологічні 
особливості прояву акцентуацій характеру підлітків», «Особливості прояву обдарованості у 
дітей молодшого шкільного віку», «Психологічні особливості прояву аутизму у дітей 
дошкільного віку», «Особливості прояву поведінкових та комунікативних стратегій 
педагогів у конфлікті: на прикладі педагогів Краснопільської гімназії», «Особливості 
розвитку комунікативної компетентності в педагогічній та управлінській діяльності (на 
прикладі Сумського дошкільного навчального закладу №16 «Сонечко»)», «Особливості 
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формування позитивного іміджу ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (на прикладі коледжу Сумського 
аграрного університету)», «Засоби впровадження медіаосвіти в процес професійної 
підготовки майбутніх педагогів», «Психологічні особливості адаптації студентів 
першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі», «Організація післядипломної 
педагогічної освіти в країнах Західної Європи», «Врегулювання міжособистісних конфліктів 
підлітків в діяльності вчителя», «Застосування теорії масового обслуговування в 
обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень керівником навчального закладу», 
«Особливості організації професійної орієнтації учнів у системі загальної середньої освіти 
(Україна та Великобританія : порівняльний аспект)» тощо. 

У системі підготовки магістрів важливе місце відводиться стажуванню як одному із 
складових компонентів навчально-виховного процесу. Тривалість і терміни проведення 
стажування зі спеціальностей визначаються освітньо-професійною програмою та навчальним 
планом та становить чотири тижні. Мета стажування - закріплення теоретичних знань і 
умінь, оволодіння методикою дослідження та експериментування в реальних умовах 
практичної діяльності фахівців цього рівня, розвиток творчих здібностей, збір необхідних 
для виконання кваліфікаційної випускної роботи матеріалів. Основним завданням 
стажування магістрантів є забезпечення поєднання теоретичної підготовки з їх практичною 
діяльністю. Це дає можливість магістранту практично спробувати свої сили в обраній 
професії, навчитися застосовувати знання, здобуті в процесі теоретичної підготовки, у 
професійній діяльності.  

Базами стажування для студентів перепідготовки є: коледж СНАУ, ДНЗ «Сонечко» 
(м. Білопілля), Індустріально-педагогічний технікум СумДУ (м. Конотоп), спеціалізована 
школа І- ІІІ ступенів №7 (м. Суми), спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 (м. Тростянець), 
відділ освіти Роменського міськвиконкому, гімназія №1 Сумської міської ради, 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 (м. Тростянець), військовий ліцей з посиленою 
фізичною підготовкою – кадетський корпус ім. І. Харитоненка (м. Суми), Державний заклад 
післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади», ДНЗ «Радість» (м. Суми), ДП УДЦ «Молода гвардія» 
(м. Одеса), Харківський НВК «Авторська школа Бойко» та інші установи й організації 
Сумської області та України в цілому, що дає можливість студентам працевлаштуватися . 

У цілому студенти мають високі результати у навчанні, абсолютна успішність 
становить 100%. Середній бал успішності на факультеті – 4,4. Якість знань на спеціальностях 
факультету складає 84,9%.  

У 2014 році факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки підготував і випустив 
85 фахівців, серед яких: магістрів – 60 осіб, спеціалістів – 25 осіб. Дипломи з відзнакою 
отримали 3 випускники: Ілляшенко А., Лобода В. (спеціальність 8.18010021 Педагогіка 
вищої школи, заочна форма навчання); Змисля І. (спеціальність 8.18010020 Управління 
навчальним закладом, заочна форма навчання). 

Протягом звітнього періоду потреба і нагальне завдання впровадження інноваційних 
процедур та механізмів забезпечення якості освітньої діяльності вирішувалось у КЗ 
Сумський ОІППО шляхом самоорганізації, самоаналізу, об'єктивної внутрішньої самооцінки, 
розробки власної системи внутрішнього освітнього аудиту. Метою здійснення низки заходів 
внутрішнього освітнього аудиту було вироблення практичних рекомендацій педагогам і 
керівникам структурних підрозділів щодо рішення виявлених проблем, стримуючих 
підвищення якості спільної освітньої діяльності слухачів, студентів, магістрантів або 
досягнення стабільно високих показників якості освіти. 

У 2014 році апробовані аудит нормативної документації структурних підрозділів; 
аудит навчальних планів та освітніх програм; аудит системи оцінки та якості випускних 
творчих робіт слухачів; аудит виконання педагогічного навантаження викладачами кафедр; 
аудит стану ведення настановних занять кураторами навчальних груп курсів. 
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4.2. Упровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційне навчання, 
електронні освітні ресурси, електронні бази даних, самоосвіта слухачів, студентів, 
магістрантів 

 
У КЗ Сумський ОІІПО питаннями впровадження дистанційної форми ПК займається 

навчально-методичний відділ дистанційної освіти, який у своїй роботі взаємодіє з деканатом, 
кафедрами та структурними підрозділами закладу.  

Нормативно-правовою базою ПК керівних і педагогічних кадрів за дистанційною 
формою навчання є Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інтелектуальну власність», «Про 
інноваційну діяльність», «Про професійний розвиток працівників», положення «Про 
дистанційну форму організації навчального процесу при підвищенні кваліфікації керівних і 
педагогічних кадрів» з метою навчально-методичного, науково-методичного, інформаційного 
забезпечення організації навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання. 

У 2014 році за дистанційною формою проходили ПК 358 осіб (загалом 23 навчальних 
групи) за 12-ма напрямами підготовки: заступники директорів НЗ, вчителі початкових класів, 
української мови та літератури, світової літератури та російської мови, іноземної мови, 
історії та суспільних дисциплін, інформатики, фізики, математики, географії та вихователі 
ДНЗ. Кількість слухачів курсів за переліченими напрямами ілюструє діаграма ( діаграма на 
рис. 4.5). 

 
Рисунок 4.5. Кількість слухачів курсів за напрямами підготовки 

 
Порівняно з 2012 та 2013 роками, розширився контингент курсів ПК педагогічних 

працівників з використанням технологій дистанційного навчання, кількість слухачів курсів 
ПК за дистанційною формою дещо зросла у 2014 році ( діаграма на рис. 4.6).  

Для організації дистанційної форми ПК в КЗ Сумський ОІППО створено окремий сайт 
(освітній ресурс) – dl.soippo.edu.ua. Програмна оболонка Moodle забезпечує розроблення і 
використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та 
необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному 
і асинхронному режимах із забезпеченням цілодобового доступу до таких ресурсів. 
Адмініструванням оболонки і навчальних матеріалів займається навчально-методичний 
відділ дистанційної освіти. 
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Рисунок 4.6. Кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації 
 
Організаційна модель ПК за дистанційною формою складається з трьох етапів: 

настановної сесії (реєстрація слухачів і проходження вхідного діагностування); 
дистанційного навчання (виконання передбачених навчальних завдань) та екзаменаційної 
сесії (проходження вихідного діагностування, захист випускної творчої роботи). 

Навчально-тематичні плани ПК передбачають опанування п’яти змістових блоків: ІКТ 
у викладанні предметів, соціально-гуманітарний модуль, педагогічна психологія, педагогічна 
інноватика, теорія та методика викладання предмету. Всі модулі мають типову структуру і 
містять: теоретичний матеріал, практичні роботи, чат та контрольне тестування. 

До навчально-методичного забезпечення ПК за дистанційною формою відносяться 
дистанційні курси та матеріали, що регламентують методику і порядок проведення 
навчальних занять, послідовність виконання практикумів і контрольних завдань. 
Дистанційний курс розробляється викладачем інституту або колективом авторів і містить 
органічно пов’язані структурні блоки. 

Ключовими аспектами дистанційних курсів виступають: гнучкість та мобільність 
доступу до навчальної послуги, індивідуалізація процесу навчання (особистісно-орієнтований 
підхід), висока якість та варіативність навчальних матеріалів, економічна ефективність 
послуги. 

Гнучкість та мобільність доступу – слухачі курсів ПК опрацьовують навчальні 
матеріали у зручному для них темпі в будь-який час. Доступ до освітнього ресурсу, на якому 
розміщуються навчальні матеріали забезпечується з будь-якого комп’ютера, підключеного 
до мережі Internet. 

Якість навчальних матеріалів – розроблені навчальні матеріали адаптовані до 
використання в умовах дистанційного навчання:  

– для підвищення рівня наочності лекційний матеріал містить гіперпосилання, 
ілюстрації, графіки та схеми;  

– практичні завдання та віртуальні лабораторні роботи забезпечуються 
методичними рекомендаціями щодо їх виконання, відео-уроками; 

– питання тестових завдань мають чіткий зв’язок з представленим лекційним 
матеріалом, не виходячи за рамки програми та навчально-тематичних планів. 

Економічна ефективність послуги – відповідно до навчально-тематичних планів 
слухачі курсів ПК за дистанційною формою навчаються без відриву від виробництва. 

З листопада 2014 року навчально-методичним відділом дистанційної освіти 
проводиться робота щодо налаштування платформи для забезпечення он-лайн-конференцій 
та вебінарів. Проведено аналіз наявних безкоштовних програмних засобів та розпочато 
тестування платформи BigBlueButton. 
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Основними векторами розвитку та завданнями процесу ПК за дистанційною формою 
виступають: 

1. Розвиток ІКТ-компетентності педагогічних працівників (використання у 
повсякденній роботі сучасних програмних засобів, пошук та систематизація інформації в 
мережі Internet, представлення власних науково-методичних розробок засобами блогів, 
портфоліо тощо). 

2. Створення фонду аудіо- та відеоматеріалів навчального призначення. 
3. Розробка інтерактивних навчальних матеріалів – віртуальних лабораторних робіт 

(комплексів) та тренажерів за авторськими сценаріями. 
4. Популяризація дистанційної форми навчання шляхом покращення якості та 

практичної значущості навчальних матеріалів дистанційних курсів. 
 
4.3. Навчально-виховна діяльність на факультеті підвищення кваліфікації та 

перепідготовки  
В основу навчально-виховної роботи на факультеті підвищення кваліфікації та 

перепідготовки КЗ Сумський ОІППО покладена ідея цілісного підходу до виховання і 
навчання у вищому навчальному закладі, яка виступає ідеологічною основою виховання і 
навчання в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки  фахівців.  

Навчально-виховна робота на факультеті здійснюється у декількох напрямках:  
– інформаційний (ознайомлення слухачів і студентів групи з історією, структурою, 

діяльністю і перспективами розвитку факультету КЗ Сумський ОІППО; інформування про 
особливості організації навчально-виховного процесу; ознайомлення з організацією роботи 
наукової бібліотеки, правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов’язками студентів, 
викладачів та адміністрації);  

– навчально-організаційний (ознайомлення слухачів і студентів з нормативно-
методичними матеріалами, що регламентують організацію навчального процесу; надання 
рекомендацій щодо формування індивідуальних навчальних планів і організації самостійної 
роботи; контроль за реалізацією слухачами і студентами навчального плану: відвідування 
занять, дотримання термінів складання заліків, іспитів, контроль успішності; сприяння участі 
слухачів і студентів у наукових конференціях);  

– організаційно-виховний (надання допомоги слухачам і студентам в організації 
культурно-просвітницьких заходів; сприяння участі в інститутських заходах; проведення 
виховної роботи у студентському гуртожитку; проведення планових організаційних годин; 
організація виборів студентського активу групи; організація взаємодопомоги у навчальній 
діяльності на основі всебічного вивчення особистостей студентів групи; сприяння 
налагодженню зв’язків студентів групи з деканатом факультету, випусковою кафедрою та 
іншими підрозділами інституту; сприяння покращенню побуту та організації відпочинку 
слухачів і студентів, які мешкають у гуртожитку; підтримання взаємозв’язку з родинами 
студентів, особливо студентів, які мешкають у гуртожитку);  

– морально-етичний (формування національної свідомості та патріотизму; 
формування політичної культури та високих моральних якостей слухачів і студентів; 
формування відповідального ставлення слухачів і студентів до своїх обов’язків; формування 
сприятливого морального та психологічного клімату у групі, заснованого на взаємоповазі та 
взаємній вимогливості; дотримання педагогічної етики, повага гідності слухачів і студентів; 
реалізація в організаційно-виховному процесі різноманітних видів діяльності: пізнавальної, 
інтелектуально-розвиваючої, практичної, світоглядної і виховної; сприяння захисту здоров’я 
слухачів і студентів та їх соціальних інтересів). 

Головна роль у реалізації навчально-виховної виховної роботи належить кафедрам, які 
безпосередньо реалізують освітні, культурологічні, краєзнавчі програми і забезпечують 
виховну роботу зі слухачами та студентами, педагогами й учнями.  
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Змістовною у 2014 році була діяльність науково-педагогічних та педагогічних 
працівників у рамках освітньо-культурологічного проекту «Перлини малої батьківщини», 
зміст якої був присвячений 200- річному ювілею з дня народження Кобзаря.  

На виконання Розпорядження Кабінету міністрів України від 2 березня 2011 року 
№ 6-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя з дня 
народження Т.Г.Шевченка та 5-річчя від дня його перепоховання та Указу Президента 
України від 12 квітня 2012 № 257/2012  «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» рік Т.Г.Шевченка в КЗ Сумський ОІППО 
втілювався в таких основних напрямках проекту:  

– науково-дослідницька і пошукова робота; 
– краєзнавчо-педагогічна практика; 
– інформаційно-презентаційна діяльність; 
– тематичні програми, які ставали складовими Сумської міської програми з 

відзначення 200-річного ювілею Кобзаря. 
Основними тематичними блоками реалізації проекту стали: 

– освітньо-просвітницька  програма «Мистецька Шевченкіана Сумщини», 
присвячена 175-річчю виходу в світ поетичної книги Т.Шевченка  «Кобзар» 
[1840] та 140-річчю з дня народження Н.Х.Онацького, художника, педагога, 
першого збирача і дослідника Шевченкіани Сумщини; 

– туристсько-краєзнавча програма «Десять перлин Сумщини – скарб 
тисячоліть»; 

– культурологічний проект «Скарби нашого роду»; 
– освітньо-культурологічний проект «Алея міст України - Шевченківському 

Каневу»,  
– видання краєзнавчих досліджень «Шевченкіана Павла Сапухіна». 

Учасники програм стали не тільки  працівники КЗ Сумський ОІППО, а й учителі, 
учнівська і студентська молодь м. Суми, Сумського і Білопільського районів, міста 
Лебедина, а також бібліотекарі, журналісти та музейники  м.Суми. Найактивніші учасники: 
вчителі української мови і літератури сумських шкіл: КУ ЗОШ І-ІІІ ст. №27, 
Олександрівської гімназії, КУ ЗОШ І-ІІІ ст. №12 ім. Б.Берестовського, КУ ЗОШ І- ІІІ ст. №15 
ім. Д.Турбіна, КУ ЗОШ І-ІІІ ст. №9, Стецьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Сумського району. 

Партнерами проекту стали: Сумська обласна універсальна наукова бібліотека, 
Сумська обласна телерадіокомпанія, газети «Панорама», «Педагогічна трибуна», «Життя 
Лебединщини», Сумський обласний художній музей імені Н.Онацького, Музей 
кролевецького ткацтва, Лебединський районний краєзнавчий музей, історико-культурний 
заповідник «Посулля», громадські організації «Центр соціально-гуманітарного розвитку 
«Рідний край», «Центр розвитку територій та соціального маркетингу «Триторія», 
Видавничий дім «Папірус», ТАС ( туристична асоціація) Канева. 

Деканат та куратори груп традиційно організовували для слухачів і студентів екскурсії 
в музеї м. Суми, краєзнавчі поїздки до славетних міст України тощо. Традиційним став на 
факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки Випускний бал для студентів та 
магістрантів.  

Протягом звітнього періоду значна увага на факультеті приділялась удосконаленню 
системи роботи кураторів, активного виховного впливу їх на слухачів і студентів. Викладачі 
кафедр, наукові керівники прикладають достатньо зусиль, щоб стати для працюючих 
педагогів і майбутніх спеціалістів зразком ставлення до професії, етичних цінностей, 
успішного кар'єрного росту, носіями наукових і професійних традицій.  

У 2014 році, зважаючі на соціально-політичну ситуацію в країні, працівники, слухачі та 
студенти факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки КЗ Сумський ОІППО 
підтримали національний волонтерський рух, надавали активну і різноманітну допомогу 
військовим, учасникам  АТО.  
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4.4. Розробка нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу 

 
Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності факультету підвищення 

кваліфікації та перепідготовки складають освітні стандарти, концепції, положення, освітні 
програми та навчально-тематичні плани.  

З напрямку перепідготовки обов’язковими є освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
освітньо-професійної програми, навчальні плани, робочі навчальні плани, Наявність цієї 
документації створює основу для якісної підготовки фахівців.  

Протягом 2014 року педагогічними та науково-педагогічними працівниками КЗ 
Сумський ОІППО здійснювались заходи щодо удосконалення програм курсів ПК керівних та 
педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів, удосконалення навчальних 
планів із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
навчальних закладів. Було розроблено 59 нових навчально-тематичних планів за очною, 
очно-дистанційною, дистанційною та кредитно-модульною формами навчання. 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності факультету підвищення 
кваліфікації та перепідготовки складають підручники, навчально-методичні посібники, 
словники, каталоги, довідники, банки даних, інформаційні збірники, навчально-методичні 
комплекси, методичні рекомендації,  

Протягом 2014 року педагогічними та науково-педагогічними працівниками КЗ 
Сумський ОІППО було видано: 

– 1 підручник з грифом МОН України (автор Коростіль Л.А.);  
– 1 монографія (автор Єфремова Г.Л.);  
– 10 навчальних та навчально-методичних посібників;  
– 4 електронних навчальних посібники;  
– 2 довідники; 
– 2 каталоги; 
– 20 інформаційно-аналітичних та інформаційно-методичних видань; 
– 4 навчально-методичні комплекси та методичні матеріали до практичних 

(семінарських) занять; 
– 10 методичних рекомендацій ( Розділ ХІІ, п.12.2. Видавнича діяльність). 

До переліку навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності відносять 
також лекції, програми спецкурсів, робочі програми навчальних дисциплін, плани 
семінарських занять, програми стажування, методичні вказівки і тематики курсових робіт, 
методична документація для організації самостійної роботи студентів з навчальної 
дисциплін, методичні рекомендації до написання випускних творчих робіт та оформлення 
творчого проекту, інструктивно-методичні матеріали до залікових, семінарських, занять та 
організації самостійної роботи слухачів тощо ( таблиця 4.2). 

Контроль за ефективністю навчально-методичної роботи кафедр інституту, якістю 
навчально-методичного забезпечення навчального процесу, курсового і дипломного 
проектування, самостійної роботи студентів, розробку і застосування прикладних 
комп’ютерних програм на всіх спеціальностях здійснює навчальний відділ КЗ Сумський 
ОІППО. 

 
 



Таблиця 4.2 
Розробка навчально-методичного забезпечення навчального процесу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Розроблено (оновлено) робочі програми, навчально-методичнні комплекси 
1 Вересень 

2014 
Розроблено робочу  програму з навчальної 
дисципліни «Методологія наукового 
дослідження» 

Магістранти, студенти Робоча 
програма 

87 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Чайченко Н.Н.   

2 Вересень 
2014 

Розроблено робочу програму спецкурсу «Історія 
педагогічної майстерності Сумщини» 
 

Учителі української 
мови та літератури 

Робоча 
програма 
спецкурсу 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Рудь О.М.   

3 Вересень 
2014 

Розроблено навчально-тематичний план курсу 
«Корекційна педагогіка» 

Учителі-дефектологи Навчально-
тематичний 
план 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Прядко Л.О.   

4 Вересень 
2014 

Розроблено робочу програму курсу «Корекційна 
педагогіка» 

Учителі-дефектологи Робоча 
програма 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Прядко Л.О.   

5 Вересень 
2014 

Розроблено навчально-методичний комплекс 
викладання навчальної дисципліни «Основи 
дефектології» 

Магістранти Навчально-
методичний 
комплекс 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Прядко Л.О.   

6 Вересень 
2014 

Розроблено робочу програму курсу «Психологія» Магістранти Робочі та 
типові 
програми 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Клочко О.М.   

7 Червень 
2014 

Розроблено методичні вказівки «Особливості 
організації самостійної роботи слухачів» 

Учителі початкових 
класів 

Методичні 
вказівки 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 
 

Зосименко О.В.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Вересень-

листопад 
2014 

Розроблено навчально-тематичний план курсів 
підвищення кваліфікації практичних психологів та 
соціальних педагогів за проблемою: «Соціально-
психологічні умови та психологічні детермінанти 
самоздійснення особистості педагогів» 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги 
ВНЗ, ПТНЗ,ЗНЗ (ДН) 

Спецкурс 16 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Панченко С.М.   

9 Жовтень 
2014 

Розроблено завдання для практичних робіт з 
навчальної дисципліни «Управління 
інформаційними зв’язками» 

Магістранти УНЗ, 
слухачі курсів ПК 

Збірник 
завдань  

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Крюков О.І. 
Луценко С.М. 

  

10 Вересень 
2014 

Оновлено робочу програму курсу «Педагогічна 
інноватика» 

Вихователі ЗОШ-
інтернатів, соціальні 
педагоги 

Робоча 
програма 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Артюшкіна Л.М.   

11 Вересень 
2014 

Оновлено робочі програми навчальних дисциплін 
«Основи девіантології»,«Управління вищим 
навчальним закладом», «Системний підхід у 
вищій освіті», «Етика керівника»  

Магістранти, студенти Робочі 
програми 

42 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Артюшкіна Л.М.   

12 Вересень 
2014 

Оновлено робочу програму курсу «Саморозвиток 
педагогічної майстерності керівника навчального 
закладу» 

Магістранти УНЗ Робоча 
програма 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Рудь О.М.   

13 Вересень 
2014 

Оновлено робочі та типові програми дисциплін 
«Культура фахової мови», «Саморозвиток 
педагогічної майстерності фахівця» 

Магістранти УНЗ Робочі, 
типові 
програми 

87 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Рудь О.М.   

14 Вересень 
2014 

Оновлено тематику курсових та магістерських  
робіт магістрантів, курсових та дипломних робіт 
студентів  

Магістранти УНЗ, 
студенти  ПП 

Тематика 
курсових 
робіт 

87 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Захарова І.О. 
Рудь О.М. 
Головач Е.В. 

  

15 Вересень 
2014 

Оновлено комплексні контрольні роботи  Магістранти УНЗ, 
студенти  ПП 

Комплексні 
контрольні 
роботи 

87 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Захарова І.О. 
Рудь О.М. 
Головач Е.В. 

  

Розроблено конспекти лекцій:  
1 Протягом 

року 
Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Корекційна педагогіка»: 
1. Особливості роботи з дітьми з різними типами 
ВНД. 
2. Використання логопедичної ляльки на заняттях  
3. Особливості логопедичної роботи з дітьми, які 
мають РДА. 

Логопеди ЗНЗ, 
спецшкіл-інтернатів, 
ЗОШ-інтернатів 
 
 
 
 

Конспекти 
лекцій 
 
 
 
 
 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 
 
 
 
 

Прядко Л.О. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Протягом 

року 
Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Корекційна педагогіка»: 
1. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти. 

Слухачі проблемно-
тематичних курсів з 
інклюзивного 
навчання 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Прядко Л.О. 

  

3 Протягом 
року 

2. Загальні принципи адаптацій та модифікацій 
навчально-виховного процесу. 
3. Можливості інтегрованої та інклюзивної освіти 
дітей, які потребують корекції психофізичного 
розвитку. 
4. Кваліфікаційна характеристика асистента 
вчителя. 
5. Клініко-психолого-педагогічна характеристика 
учнів із розладами аутичного спектру. 
6. Реалізація індивідуального підходу на уроці до 
дітей різних нозологій. 
7. Вимоги до асистента вчителя. 

Слухачі проблемно-
тематичних курсів з 
інклюзивного 
навчання 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Прядко Л.О.   

4 Протягом 
року 

Підготовлено методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Освіта ХХІ століття: виклики, 
пошуки відповідей» 

Учителі дистанційної 
форми навчання 

Практичні 
роботи 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Логвиненко Ю.В.   

5 Протягом 
року 

Підготовлено методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Менеджмент організацій» 

Магістранти 
спеціальності УНЗ  

Плани 
семінарських, 
індивід., 
самост. занять  

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Мазуренко В.О.   

6 Протягом 
року 

Підготовлено методичні матеріали з навчальної 
дисципліни «Євроінтеграційна стратегія 
України» 

Студенти 
спеціальності ПП  

Плани 
семінар, 
індивід., 
самост. занять  

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Дудко Н.В.   

7 Протягом 
року 

Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Теорія та методика дошкільної 
освіти»: 
1. Провідні напрями оновлення сучасної 
дошкільної освіти. 
2. Аналіз базових та спеціальних освітніх 
програм дошкільної освіти. 
 
 

Вихователі ДНЗ 
(дистанційна форма 
навчання) 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Ковтун Є.Ф. 
Цимерман І.Л. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  3. Організаційно-методичні напрямки становлення 

мовленнєвої компетентності дошкільника. 
4. Художня література як засіб художньо-
мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.5. 
Виховання екологічної культури дошкільника за 
Базовим компонентом дошкільної освіти. 
6. Дошкільна зрілість як складова життєвої 
компетентності дитини. 
7. Планування освітнього процесу у дошкільному 
навчальному закладі. 
8. Методичні аспекти ігрової діяльності 
дошкільника. 
9. Сучасні підходи до організації різних видів 
образотворчої діяльності дошкільників. 
10. Сучасні технології навчання дошкільників 
грамоти. 
11. Пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку. 
12.  Громадянське виховання дошкільників в 
умовах розвитку української державності. 
13. Організація роботи різновікової групи у 
дошкільному навчальному закладі.  
14. Художньо-естетичний розвиток дитини 
дошкільного віку. 
15. ТРВЗ як наука навчання творчості 
дошкільників. 
16. Соціально-моральний розвиток дошкільників. 

Вихователі ДНЗ 
(дистанційна форма 
навчання) 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Ковтун Є.Ф. 
Цимерман І.Л. 

  

8 Протягом 
року 

Розроблено конспект лекції «Діагностика 
психологічного здоров’я учасників освітнього 
процесу» 

Практичні психологи 
ЗНЗ, ДНЗ 

Конспект 
лекції 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Чеканська Л.М.   

9 Протягом 
року 

Розроблено конспект лекції «Соціально-
психологічний супровід сім’ї, де виховуються діти 
з особливими потребами» 

Слухачі проблемно-
тематичних курсів 
«Психологічні 
аспекти інклюзивної 
освіти» 
 
 

Конспект 
лекції 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Троіцька М.Є.   
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10 Протягом 

року 
Розроблено конспекти лекцій : 
1. Теорія та методика викладання дисциплін 
соціально-психологічного спрямування в ЗНЗ. 
2. Вимоги, що висуваються до викладання 
факультативних курсів з психології. 
3. Зв’язок методики викладання з педагогікою. 

Практичні 
психологи, соціальні 
педагоги 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Кулик Н.А.   

11 Протягом 
року 

Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Основи медичних знань»: 
1. Валеологія як наука про здоровий спосіб життя. 
2. Харчування і здоров’я. 
3. Здоров’я населення. 
4. Профілактика залежностей. 
5. Загальна гігієна. 

Нова навчальна 
дисципліна для 
студентів 
спеціальності ПП 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Шаванов С.В.   

12 Протягом 
року 

Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Диференційна психологія»: 
1. Предмет і завдання диференційної психології. 
Темперамент як формальна інтеграційна основа 
індивідуальності. 
2. Диференціація характеру. 
3. Диференційна психологія міжстатевих 
відмінностей. 
4. Індивідуальні особливості психічних процесів. 
5. Когнітивні стилі як детермінанти індивідуальних 
відмінностей. 
6. Диференційна психологія здібностей. 
7. Диференційні характеристики інтелекту і 
феномену креативності. 
8. Детермінанти міжгрупових відмінностей. 
Розроблено конспект лекції «Основні положення 
інклюзивної освіти» 

Студенти 
спеціальності ПП 
Слухачі проблемно-
тематичних курсів 
«Психологічні 
аспекти інклюзивної 
освіти» 

Конспекти 
лекцій 
Конспект 
лекції 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Борцова М.В.   

13 Протягом 
року 

Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Історія психології»: 
1. Характеристика історії психології як галузі 
наукового знання. 
2. Проблема періодизації в історії психології. 

Студенти 
спеціальності ПП 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Василега О.Ю.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  3. Генеза уявлень про психічну реальність в період 

Античності. 
4. Розвиток психологічних знань у феодальному 
суспільстві (Середні віки та епоха Відродження).5. 
Філософсько-психологічні погляди Нового часу 
(період наукової революції ХVII століття) 
6. Психологічні ідеї епохи Просвітництва (к. ХVII 
– ХVIII століття). 
7. Розвиток психології як науки про свідомість у I 
пол. ХIХ століття. 
8. Становлення психології як самостійної науки у II 
пол. ХIХ – на поч. ХХ століття. 
9. Зародження глибинної психології та її розвиток 
протягом ХХ століття. 
10. Становлення і розвиток психології як науки про 
поведінку. 
11. Гештальтпсихологія. 
12. Нові напрямки психології в другій половині ХХ 
століття: інтеракціонізм, теорія рис, гуманістична, 
когнітивна, генетична психологія. 
13. Основні школи в російській психології ХХ 
століття (радянський період). 
14. Психологія в Україні та її розвиток у власних 
межах. 
15. Основні тенденції та перспективи розвитку 
сучасної психології. 

       

14 Протягом 
року 

Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Порівняльна психологія»: 
1. Загальна характеристика порівняльної психології 
як науки. 
2. Проблема виникнення психіки. Загальна 
характеристика психічної діяльності тварин. 
3. Розвиток психічної діяльності тварин у філо- та 
онтогенезі. 
4. Форми та механізми психічної активності і 
поведінки тварин. 

Студенти 
спеціальності ПП 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Василега О.Ю.   
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5. Еволюція поведінки і психіки в процесі 
антропогенеза. Методи вертикального і 
горизонтального зрізів у порівняльній психології. 

       

15 Протягом 
року 

Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Вступ до спеціальності»: 
1. Місце психології в системі людинознавства. 
2. Структура та основні проблеми прикладної 
психології. 
3. Характеристика професії практичного 
психолога. 
4. Особистість практичного психолога. 
5. Професійна діяльність практичного психолога у 
різних сферах суспільної практики. 
6. Професійна діяльність практичного психолога в 
системі освіти. 
7. Основні види діяльності практичного психолога. 

Студенти 
спеціальності ПП 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Василега О.Ю.   

16 Вересень-
грудень 
2014 

Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Соціально-психологічні умови та 
психологічні детермінанти самоздійснення 
особистості сучасного педагога»: 
1. Психологічні детермінанти самоздійснення 
сучасного педагога. 
2. Вікові особливості та засоби самоздійснення 
педагогів. 
 

Практичні 
психологи, соціальні 
педагоги ВНЗ, 
ПТНЗ,ЗНЗ (ДН) 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Панченко С.М.   

17 Вересень-
грудень 
2014 

Розроблено конспекти лекцій з дисципліни 
«Психологія самоздійснення дорослої людини»: 
1. Самоздійснення як системне явище у 
психологічному вимірі: досвід дослідження в 
психології. 
2. Психічний розвиток дорослої людини. 
3. Психолого-педагогічний контекст 
самоздійснення особистості у педагогічній 
професії. 
4. Принципи та засоби надання психологічної 
допомоги дорослим. 

Практичні 
психологи, соціальні 
педагоги ВНЗ, 
ПТНЗ,ЗНЗ (ДН) 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Панченко С.М.   
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18 Протягом 

року 
Розроблено лекцію «Теоретичні основи 
інноваційних процесів» 
 

Учителі початкових 
класів 

Конспект 
лекції 

 КЗ Сумський 
ОІППО 

Зосименко О.В.   

19 Протягом 
року 

Розроблено лекції з навчальної дисципліни 
«Методика викладання світової літератури та 
російської мови»: 
1. Новий Державний стандарт базової і повної 
загальної середньої освіти. Викладання світової 
літератури та російської мови за новими 
програмами. 
2. Специфіка та методика викладання світової 
літератури. 
3. Методика викладання елементів теорії літератури. 
4. Сучасний урок літератури. Вимоги до викладання 
світової літератури та російської мови. 
5. Методика аналізу художнього твору. 

Учителі світової 
літератури та 
російської мови 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Литвиненко Я.О.   

20 Протягом 
року 

Розроблено лекцію «Новий Державний стандарт 
базової і повної загальної середньої освіти. 
Викладання світової літератури та російської мови 
і за новими програмами» 

Учителі світової 
літератури та 
російської мови 

Конспект 
лекції 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Чхайло Л.М.   

21 Протягом 
року 

Розроблено лекцію «Новий Державний стандарт 
базової і повної загальної середньої освіти. 
Викладання іноземної мови за новими 
програмами» 

Учителі іноземної 
мови 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Клюніна Н.В.   

22 Протягом 
року 

Розроблено лекцію «Формування життєвих 
компетентностей на уроках української 
літератури» 

Учителі української 
мови та літератури 

Конспект 
лекції 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

П’ятаченко Ю.В.   

23 Протягом 
року 

Розроблено лекції з навчальної дисципліни 
«Педагогічна інноватика»: 
1. Теоретичні основи педагогічної інноватики. 
Педагогічна техніка. 
2. Теоретичні основи інтерактивного навчання. 

Учителі історії та 
суспільних 
дисциплін 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 
 

Кудінов Д.В.   

24 Протягом 
року 

Розроблено лекцію «Проблемне навчання у роботі 
з обдарованими школярами» 

Керівники гуртків 
екологічного 
спрямування 
 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Сударева Г.Ф.   
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25 Січень – 

квітень 
2014 

Розроблено конспект лекції з навчальної 
дисципліни «Теорія та методика викладання 
математики»: .«Державний стандарт та зміст 
математичної освіти» 

Учителі математики Конспект 
лекції 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Синько Л.С.   

26 Січень – 
квітень 
2014 

Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Теорія та методика викладання 
географії»: 
1. Сучасні вимоги до навчання географії. 
Професійне портфоліо вчителя географії. 
2. Зміст географічної освіти. Новий Державний 
стандарт як основа реформування базової загальної 
освіти. 
3. Засоби навчання географії. Географічний 
комплекс. 
4. Методи навчання географії. Класифікація 
методів. 
5. Форми навчання географії. Сучасний урок 
географії.  
6. Позакласні форми навчання географії. 
7. Сучасна система контролю якості географічної освіти. 
8. Зовнішнє незалежне оцінювання з географії. 

Учителі географії та 
економіки 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Ткаченко О.Л.   

27 Протягом 
року  

Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Теорія і методика викладання біології, 
природознавства»:  
1. Сучасні освітні проекти забезпечення 
природознавчої та здоров’язбережувальної освіти. 
2.Реалізація нового Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти у процесі 
впровадження нових програм і підручників з 
біології та природознавства. 

Учителі біології Конспекти 
лекцій 

- КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Успенська В.М.   

28 Січень – 
квітень 
2014 

Розроблено конспекти лекцій з навчальної 
дисципліни «Теорія і методика викладання фізики»:  
1. Новий Державний стандарт як основа 
реформування базової загальної освіти. 
2. Професійне спрямування учнів при вивченні 
фізики. 

Учителі фізики та 
астрономії 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Кода С.В.   
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29 Січень – 

квітень 
2014 

Розроблено конспект лекції з навчальної 
дисципліни «Теорія і методика викладання хімії»: 
«Новий Державний стандарт як основа 
реформування базової загальної освіти» 

Учителі хімії Конспект 
лекції 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Коростіль Л.А.   

30 Протягом 
року  

Розроблено конспект лекції з навчальної 
дисципліни «Теорія і методика початкового 
навчання» «Літературне читання як складова 
освітньої галузі «Мова і література»  

Учителі початкових 
класів 

Конспект 
лекції 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

  

31 Вересень 
2014 

Розроблено навчально-методичне та програмне 
забезпечення уроків інформатики 

Учителі інформатики 
(ДН) 

Конспекти 
лекцій 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Петрова Л.Г.   

32 Жовтень 
2014 

Розроблено конспект лекції для курсів ПК 
«Сучасні інтерактивні засоби навчання на уроках 
загальноосвітніх дисциплін з оволодінням 
програмою Intel ® «Навчання для майбутнього»: 
«Сучасні технічні інтерактивні засоби навчання. 
Інтерактивні дошки» 

Учителі (викладачі) 
загальноосвітніх 
предметів, слухачі  

Конспект 
лекції 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Петрова Л.Г.   

33 Протягом 
року 
 

Оновлено лекційний курс з навчальної дисципліни 
«Основи девіантології»: 
1. Девіантна поведінка: визначення, особливості, 
типи. 
2. Теорії і фактори формування девіантної 
поведінки особистості. 
3. Адиктивний тип девіантної поведінки підлітків. 
4. Делінквентна поведінка підлітків. 
5. Превенція та інтервенція девіантної поведінки 
підлітків. 

Магістранти 
спеціальності УНЗ 

Конспекти 
лекцій 
 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Артюшкіна Л.М.   

34 Серпень 
2014 

Оновлено лекційний курс із навчальних дисциплін 
спеціальностей УНЗ, ПП  

Магістранти УНЗ, 
студенти ПП 

Конспекти 
лекцій 

87 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Захарова І.О. 
Рудь О.М. 
Головач Е.В. 

  

 Розроблено нові спецкурси, тренінги за темами: 
1 Протягом 

року 
Технологія реалізації інклюзивного навчання Директори ЗНЗ, 

спецшкіл-інтернатів, 
ЗОШ-інтернатів 

Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Прядко Л.О.   

2 Протягом 
року 

Психологічні особливості профілактики насильства 
в умовах інклюзивного навчання 

Слухачі проблемно-
тематичних курсів» 

Спецкурс  КЗ Сумський 
ОІППО 

Борцова М.В.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Січень-

лютий 
2014 

Психологічна детермінація самоздійснення 
особистості дорослих. 
 

Учителі української 
мови та історії (ДН) 

Спецкурс 14 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Панченко С.М.   

4 Січень-
лютий 
2014 

Психологічний контекст освітньої підтримки 
самоздійснення особистості педагога. 

Учителі української 
мови та історії (ДН) 

Спецкурс 14 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Панченко С.М.   

5 Листопад-
грудень 
2014 

Психологічні особливості дорослої людини як 
суб’єкта навчання  
 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги 
ВНЗ, ПТНЗ,ЗНЗ  (ДН) 

Спецкурс 16 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Панченко С.М.   

6 Листопад-
грудень 
2014 

Самоздійснення як механізм об’єктивації самості 
та джерело самоорганізації людини 

Практичні психологи, 
соціальні педагоги 
ВНЗ, ПТНЗ,ЗНЗ  (ДН) 

Спецкурс 16 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Панченко С.М.   

7 Протягом 
року 

Соціалізація учнів засобами шкільного курсу 
англійської мови 

Учителі іноземної 
мови 

Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Сударева Г.Ф.   

8 Протягом 
року 

Здоров’язбережувальні технології в навчально-
виховному процесі ЗНЗ 

Учителі фізичної 
культури, вихователі 
ГПД 

Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Кудінов Д.В.   

9 Протягом 
року 

Педагогічна техніка вчителя Учителі початкових 
класів 

Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Кудінов Д.В.   

10 Протягом 
року 

Новітні досягнення історичної науки Учителі історії, 
суспільних дисциплін  

Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 
 

Кудінов Д.В.   

11 Протягом 
року 

Сучасні підходи до гурткової краєзнавчої роботи в 
позанавчальних закладах 

Керівники гуртків Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Кудінов Д.В.   

12 Протягом 
року 

Сучасний педагог: професійна діяльність та 
особистість 

Учителі історії Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Матковська М.В.   

13 Протягом 
року 

Формування художньо-естетичної культури дітей 
засобами музичного мистецтва 

Музичні керівники 
ДНЗ 

Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 
 

Матковська М.В.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 Протягом 

року 
Діалектика традицій і новаторства у сучасному 
літературному процесі 

Учителі української 
мови та літератури 

Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

П’ятаченко Ю.В.   

15 Протягом 
року 

Технології навчання читання дітей раннього віку Вихователі ДНЗ Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Кожемякіна І.В.   

16 Протягом 
року 

Особливості організації проектної діяльності у 
навчально-виховному процесі початкової школи 

Учителі початкових 
класів 

Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Зосименко О.В.   

17 Протягом 
року 

Контроль знань учнів з біології та природознавства Учителі біології та 
природознавства 

Спецкурс  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Успенська В.М.   

18 Травень 
2014 

Сучасні технічні інтерактивні засоби навчання Учителі різних 
спеціальностей, які 
працюють з 
інтерактивними 
дошками 

Тренінг  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Петрова Л.Г.   

19 Березень 
2014 

Lerning-Smart Учителі різних 
спеціальностей 

Тренінг  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Петрова Л.Г.   

Підготовлено до видання: 
1 Протягом 

року 
Навчальні посібники «Інноваційні технології 
та мистецька освіта», «Комп`ютер для учителя 
музичного мистецтва» 

Учителі мистецьких 
дисциплін 

Рукопис  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Бубнова І.С.   

2 Протягом 
року 

Методичний посібник «Викладання 
образотворчого мистецтва за новим державним 
стандартом: методичне забезпечення 
образотворчого мистецтва, календарно-
тематичне планування уроків. 6 клас»  

Учителі 
образотворчого 
мистецтва 

Рукопис  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Сєрих Л. В.   

3 Протягом 
року 

Методичні рекомендації «Організаційно-
методичне забезпечення секційних занять з 
футболу» 

Учителі фізичної 
культури, керівники 
спортивних секцій 

Рукопис  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Деменков Д.В.   

4 Протягом 
року 

Електронний посібник для ресурсу «Сумські 
літописи» 

Учителі суспільних 
дисциплін 

Електронні 
матеріали 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Ніколаєнко 
С.П. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Протягом 

року 
Методичні рекомендації «Громадянське 
виховання на уроках мистецтва» 

Учителі музичного 
мистецтва 

Рукопис  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Бубнова І.С.   

6 Протягом 
року 

Методичні рекомендації до самостійної роботи 
слухачів курсів ПК з курсу «Теорія та 
методика викладання мистецьких дисциплін» з 
навчанням за програмою «Intel «Навчання для 
майбутнього»  

Учителі, викладачі 
теоретичних 
дисциплін та гри на 
музичних 
інструментах, 
вокально-хорових, 
театральних/хорео-
графічних дисциплін 
та керівників 
відповідних гуртків 

Рукопис  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Бубнова І.С.   

7 Протягом 
року 

Методичні рекомендації до вивчення курсу 
«Intel «Навчання для майбутнього» слухачів 
курсів підвищення кваліфікації: Теорія та 
методика викладання образотворчого та 
декоративно-вжиткового мистецтва» 

Учителі 
образотворчого та 
декоративно-
вжиткового 
мистецтва 

Рукопис  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Сєрих Л. В.   

8 Протягом 
року 

Методичні видання: «Секрети віршування», 
«Стежинки людяності» 

Вихователі ДНЗ Рукопис  КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Ковтун Є.Ф.   

9 Протягом 
року 

Методичні рекомендації для самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Освіта ХХІ століття: 
виклики, пошуки відповідей» 

Учителі очно-
дистанційної та 
дистанційної форми 
навчання 

Методичні 
рекомендації 
для самостійної 
роботи 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Крамаренко Л.Д.   

10 Лютий-
березень 
2014 

Навчально-методичний комплекс з навчальної 
дисципліни «Теорія та методика викладання 
світової літератури та російської мови» 

Учителі світової 
літератури та 
російської мови 

Навчально-
методичний 
комплекс 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Чхайло Л.М.   

11 Травень 
2014 

Навчально-методичний комплекс з навчальної 
дисципліни «Педагогічна інноватика» 

Учителі математики Навчально-
методичний 
комплекс 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Сударева Г.Ф.   

12 Червень 
2014 

Навчально-методичний комплекс з навчальної 
дисципліни «Теорія та методика викладання 
української мови та літератури» 

Учителі української 
мови та літератури 

Навчально-
методичний 
комплекс 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

П’ятаченко Ю.В.   
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4.4. Навчально-методичні заходи: семінари, наради 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Протягом 

року 
Проведено робочі наради з завідувачами кафедр 
стосовно нагальних задач щодо організації 
навчального процесу 

Завідувачі кафедр Інструктивні 
матеріали 

11 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Панченко С.М. 
Захарова І.О. 
Рудь О.М. 

  

2 Серпень, 
грудень 
2014 

Проведено інструктивні наради щодо організації 
навчального процесу за дистанційною формою 
навчання у 2014-2015 н.р. 

Викладачі, які 
забезпечують ДН 

Інструктивні 
матеріали, 
виступи 

35 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Панченко С.М. 
Захарова І.О. 
Силка О.О. 

  

3 20.02. 
2014 

Проведено інструктивно-методичний семінар-
нараду «Сучасні підходи до організації та 
планування ПК педагогічних кадрів області на 
2015 рік» 

Завідувачі районних 
(міських) відділів 
(управлінь) освіти 

Навчально-
методичні 
матеріали, 
виступи 

 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Панченко С.М. 
Захарова І.О. 
Головач Е.В. 

  

4 23.04. 
2014 

Проведено III обласний психологічний форум 
«Підвищення психологічної культури учасників 
навчально-виховного процесу» 

Практичні психологи 
НЗ області 

Навчально-
методичний 
супровід 

 Палац 
дітей та 
юнацтва 

Марухина І.В. 
Чеканська Л.М. 
Кулик Н.А. 
Троіцька М. Є. 

  

5 16.10. 
2014 

Проведено семінар «Школа резерву керівника 
ДНЗ» 

Керівники ДНЗ Виступ на тему 
«Управлінське 

рішення в 
менеджменті» 

 м. Суми Перлик В.В.   
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РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

5.1. Зміст науково-методичного супроводу педагогів області та форми організації 
науково-методичної роботи 
 

 Методичний кабінет – головна методична структура району (міста) 
Національна доктрина розвитку передбачає модернізацію освіти, її стратегічне 

реформування та розвиток, прямо вказує на доступність якісної освіти для всіх громадян як 
пріоритетне завдання освітньої галузі. 

На сучасному етапі це вимагає розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, 
підвищення фахової підготовки, удосконалення неперервної освіти педагогічних 
працівників. Підґрунтям для вирішення цих питань є Конституція України, Закони України 
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державна програма «Вчитель», Указ 
Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в 
Україні», Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН 
України від 08.08.2008 №1119), Рекомендації щодо організації та проведення методичної 
роботи з педагогічними кадрами (лист МОН України від 03.07.2002 № 1∕9-318), чинне 
законодавство про освіту та роботу методичних служб різного рівня. 

У 2014 році методична служба області (від навчально-методичного відділу 
післядипломної освіти КЗ Сумський ОІППО до предметних методичних об’єднань учителів 
ЗНЗ області) працювала над реалізацією науково-методичної проблеми: «Забезпечення 
якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в 
реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів».  

Домінуючі напрями методичної роботи з педагогами у 2014 році: 
 нормативно-правове забезпечення, реалізація державних освітніх стандартів; 
 управління галуззю освіти; 
 координуюча роль відділу освіти, методичної служби щодо організації методичної 

роботи з педагогічними кадрами; 
 науково-методичний супровід організації навчально-виховного процесу в НЗ, 

створення ситуації успіху; 
 дидактико-методичне забезпечення процесу формування життєвих 

компетентностей особистості в контексті інноваційної педагогічної діяльності, сприяння 
створенню середовища успіху та життєтворчості; 

 використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному 
процесі; 

 наступність дошкільного виховання, початкової та загальної середньої освіти; 
 реалізація виховних стратегій у формуванні конкурентоздатного випускника 

школи. 
Координацію науково-методичної діяльності роботи районних (міських) методичних 

кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) 
здійснює навчально-методичний відділ післядипломної педагогічної роботи КЗ Сумський 
ОІППО. 

У роботі з районними, міськими методичними кабінетами створена вертикаль 
управлінської діяльності щодо роботи з нормативно-правовими документами, планування 
методичних форм роботи; організаційної – за напрямами роботи з керівниками навчальних 
закладів, педагогами та обдарованою учнівською молоддю; інформаційно-коригувальної – на 
рівні методичних порадників, рекомендацій та ін. 
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У процесі планування на різних рівнях організації методична робота була 
зорієнтована на виконання наступних функцій:  

 планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення найкращих 
результатів);  

 організації (удосконалення структури методичної роботи, діяльності, змісту різних 
її складових);  

 діагностування (вивчення рівня розриву між реальним рівнем компетентності 
педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їхньої праці та вимогами суспільства 
до якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української школи);  

 прогностичної (визначення знань і умінь, необхідних учителям у майбутньому);  
 моделювання (розробка принципово нових положень навчально-виховної роботи в 

школі, формування та впровадження моделей перспективного педагогічного досвіду, їх 
експериментальна перевірка, після якої вони можуть бути використані як зразки для 
впровадження);  

 інформування (своєчасне ознайомлення педагогів з новинками педагогіки, 
методики, дидактики, фаху, школознавства тощо);  

 відновлення (відтворення частково забутих знань після закінчення вищого 
педагогічного навчального закладу);  

 контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим завданням 
та нормативним вимогам);  

 корегування (виправлення в діяльності вчителів недоліків, пов’язаних із 
використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності);  

 пропаганди (інформування вчителів, агітація щодо впровадження в практику 
роботи педагогів області досягнень науки, передового педагогічного досвіду) та ін. 

На виконання листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 05.09.2012 № 14.110-2470 «Про громадське 
обговорення нормативних документів» завідуючими методичними кабінетами опрацьовано 
пакет нормативних документів щодо діяльності районних (міських) науково-методичних 
установ, зокрема, критерії оцінювання діяльності районних (міських) методичних кабінетів 
(центрів). 

Форми методичної роботи з педагогами, які було використано в області: методична 
рада, методичне об’єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, 
методичний день, методичний семінар-практикум, науково-практичний семінар, школа 
перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної 
майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, 
творчі звіти, моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, 
ділові, рольові), олімпіади методичних інноваційних розробок уроків і виховних заходів, 
методичні «мости», ярмарки (педагогічних ідей, інновацій), аукціони методичних розробок, 
педагогічні конкурси, конкурси-огляди, виставки методичних розробок (уроків, виховних 
заходів), методичні фестивалі, методичні естафети, консиліуми, мобільні консультпункти, 
методичні порадники, мобільні сторінки методистів та багато іншого. 

Зокрема в області протягом звітного періоду було проведено обласні семінари для 
завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) (таблиця 5.1) та для керівних кадрів 
(кадрового резерву) (таблиця 5.2). 
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Таблиця 5.1 
Обласні семінари для завідуючих районними (міськими) методичними 

кабінетами відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів 
(міських рад) 

 

№ 
з/п Статус Тема 

Місце 
прове-
дення 

Дата 
прове-
дення 

Відповідальні за 
організацію та 

проведення 
1 2 3 4 5 6 

1 Обласний семінар-
нарада  

Робота з обдарованою 
учнівською молоддю 

м. Суми 21.03. 
2014 

Павловська Л.М. 
Удовиченко І.В. 

2 Обласна школа 
вчителів 
початкових класів 

Державний стандарт 
початкової освіти – 
вимога часу 

м. Суми 11.06. 
2014 

Удовиченко І.В. 
Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

3 Обласний семінар-
нарада  

Забезпечення якісної 
освіти шляхом 
формування 
інноваційної культури 
педагога як важливого 
чинника в реалізації 
державних освітніх 
стандартів, творчому 
та інтелектуальному 
розвитку учнів 

м. Суми 26.08. 
2014 

Медведєв І.А. 
Удовиченко І.В. 

4 Обласна науково-
практична 
конференція 

Обдарована молодь – 
успішна держава 

м. Суми 26.11. 
2014 

Медведєв І.А. 
Удовиченко І.В. 
Павловська Л.М. 
Тихенко Л.В. 

 
 Управлінська діяльність  
Із метою нормативно-правового супроводу навчально-виховного процесу на допомогу 

методистам районних (міських) методичних кабінетів, керівникам навчальних закладів, 
учителям області протягом 2014 року направлено 191 лист, підготовлено 37 проектів наказів 
та доведено 11 наказів. Надано ряд методичних рекомендацій, серед яких: 

 щодо проведення у ЗНЗ області Єдиного уроку «Сумщині – 75»; 
 щодо методичного забезпечення та здійснення діяльності «Материнської школи»; 
 щодо присвоєння педагогічного звання «учитель-методист»; 
 щодо проведення державної підсумкової атестації з математики у 2013-2014 н. р.; 
 щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 

2014 році; 
 щодо вивчення математики у 2014-2015 н. р. (мобільна сторінка методиста); 
 щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2014-2015 н. 

р. (мобільна сторінка методиста); 
 щодо ведення та перевірки зошитів з математики у навчальних закладах (мобільна 

сторінка методиста); 
 щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 

2014-2015 н. р. (мобільна сторінка методиста); 
 щодо організації роботи з національно-патріотичного виховання у ЗНЗ (розміщено 

на сайті, направлено листами в райони (міста). 
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Таблиця 5.2 
Робота з керівними кадрами, кадровим резервом 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Якубенко А.І. Обласна школа молодого 

управлінця «Управління 
навчально-виховною діяльністю 
загальноосвітнього закладу» 

07.10.
2014 

25 4  Методичні 
рекомендації 

2 Якубенко А.І. Обласний науково-практичний 
семінар для педагогів, які 
зараховані до складу резерву на 
заміщення керівних посад, 
директорів шкіл «Інноваційні 
технології в управлінні школою» 

20.11.
2014 

37   Методичні 
рекомендації 

 
 Організаційно-методична діяльність 

Таблиця 5.3 
Науково-методичний супровід педагогів області 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Лавська А.М. 

Декунова З.В. 
Обласна творча група 
учителів початкових класів 
Дидактико-методичне 
забезпечення викладання 
курсу «Сумщинознавство» 

21.01. 
2014 

11 – – Дидактичне 
забезпечення 
курсу 
«Сумщино-
знавство» 

2 Іваненко Н.Е. Обласна творча група 
(перший рік роботи) 
Заняття 1. 
Методика викладання курсу 
«Інформатика» в контексті 
Державного стандарту повної 
загальної середньої освіти 
 

19.02. 
2014 

10 – – Електронні 
версії 
матеріалів: 
конспекти 
уроків, 
презентації, 
позакласні 
заходи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Міщенко Л.Б. Обласний науково-

практичний семінар Умови 
організації трудової діяльності 
у дошкільному навчальному 
закладі на сучасному етапі 

20.03.
2014 

31 2 – Методичні 
рекомендації 

4 Кодимський С.С. Обласна творча група  
(третій рік роботи) 
Заняття 1. 
Уроки фізичної культури в 
контексті реалізації вимог 
Державного стандарту 
початкової та загальної 
середньої освіти 

20.03.
2014 

10 – – Методичні 
рекомендації 

5 Свєтлова Т.В. Всеукраїнська науково-
методична конференція з 
міжнародною участю 
(дистанційна) Розвиток 
інтелектуальних умінь і 
творчих здібностей учнів та 
студентів у процесі навчання 
дисциплін природничо-
математичного циклу – 
ІТМ*плюс-2014 

20-21. 
03. 
2014 

35 3 3 Публікація 
матеріалів  

6 Сєрих Л.В. Обласна творча група 
(перший рік роботи) 
Засідання І. 
Естетичне виховання школярів 
засобами художніх технік 

03.04.
2014 

8 – – Методичні 
рекомендації 

7 Свєтлова Т.В. Обласний науково-
практичний семінар  
Розвиток творчої особистості 
учнів у процесі позакласної 
роботи з математики 

04.04.
2014 

40 – – Круглий стіл 

8 Удовиченко І.В.  
Шерстюк Л.М. 

Обласний інструктивний 
науково-практичний семінар  
Підготовка вчителів-
словесників до участі у 
Всеукраїнському конкурсі 
«Учитель року»: важливі 
акценти 

09.04.
2014 

23 – – Інформація на 
сайті  

9 Голубенко Т.С. Обласна творча група (другий 
рік роботи).  
Засідання ІІ. (віртуально, 
електронною поштою) 
Навчально-методичне 
забезпечення шкільного курсу 
природознавства у 5 класі за 
новим Державним стандартом 
 

16.04.
2014 

10 – – Електронні 
версії 
матеріалів: 
конспекти 
уроків, 
презентації, 
приклади міні-
проектів 

10 Коростіль Л.А. Обласна творча група  
Проектна технологія та 
напрями її впровадження в 9 
класі загальноосвітніх 
навчальних закладів 
 

22.04.
2014 

8 – – Проекти 
вчителів творчої 
групи 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
11 Коренева І.В. Обласний науково-

методичний семінар 
Науково-методична проблема 
учителя трудового навчання – 
пошук раціональних шляхів 
роботи 

23.04.
2014 

24 1 1 Круглий стіл 

12 Голубенко Т.С. Обласна творча група 
Реалізація практичної частини 
курсу «Природознавство» як 
шлях до підвищення рівня 
викладання навчального 
матеріалу у 5 класі 

16.09.
2014 

9 2 – Прес-реліз  

13 Іваненко Н.Е. Обласний науково-
практичний семінар 
Вивчення та аналіз 
олімпіадних завдань із 
інформаційних технологій 
2011-2012, 2012-2013 н. р. 

18.09.
2014 

22 – – Прес-анонс  

14 Коростіль Л.А.  
Метейко А.В. 

Обласна творча група 
Проектна технологія та 
напрями її впровадження в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах Д

ис
та

нц
ій но

 8 – – Проекти 
вчителів творчої 
групи. 
Узагальнення 
матеріалів 

15 Міщенко Л.Б. Обласний науково-
практичний семінар  
Формування компетентності 
дошкільників із основ безпеки 
життєдіяльності 

 
09.10.
2014 

49 2  Методичні 
рекомендації 

16 Коренева І.В. Обласний науково-
методичний семінар 
Актуальні проблеми графічної 
підготовки в технологічній 
освіті 

19.11. 
2014 

25 – – Пленарне 
засідання, 
круглий стіл 

17 Якубенко А.І. Обласний науково-
практичний семінар 
Інноваційні технології в 
управлінні школою 

20.11.
2014 

25 – – Рекомендації 

18 Попов В.Д. Обласна творча група  
Роль проблемних питань у 
мотивації навчання географії 
учнів 

20.11.
2014 

9 – – Навчально-
методичний 
посібник 

 
Результати методичних напрацювань висвітлено під час участі в ряді заходів 

Всеукраїнського та Міжнародного рівнів (таблиця 5.4). 
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Таблиця 5.4 
Участь методистів КЗ Сумський ОІППО у заходах 
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1 2 3 4 5 6 8 
1 Клюніна Н.В. Всеукраїнська нарада для методистів із 

іноземних мов спільно з екзаменаційним 
департаментом Кембриджського університету  

03.03. 
2014  

25 1 Участь 

2 Клюніна Н.В. Всеукраїнський навчально-методичний 
семінар «Навчання другої іноземної мови: 
методологія, проблеми, перспективи» 

06-08.05. 
2014 

25 1 Участь 

3 Іваненко Н.Е. Всеукраїнський вебінар-нарада 
«Репозиторій цифрового навчального 
контенту» 

04.09. 
2014 

27 1 Участь 

4 Попов В.Д. Польсько-український проект  
Уроки з підприємницьким тлом 

02-07. 
2014 

30 3 Участь  

5 Попов В.Д. Всеукраїнський семінар-практикум із курсу 
«Фінансова грамотність» 

22-24.09. 
2014 

50 2 Участь 

6 Шерстюк Л.М. 
Голубченко Т.С. 

Всеукраїнська конференція «Організація і 
проведення ігор «Соняшник» і «Геліантус» 

25-27.09. 
2014 

50 2 Участь 

7 Міщенко Л.Б. Всеукраїнський науково-практичний вебінар 
«Інноваційні форми розвитку професійної 
компетентності працівників дошкільної освіти 
в умовах єдиного інформаційно-освітнього 
простору» 

30.09 
2014 

27 – Прес-
реліз 

8 Попов В.Д. Всеукраїнський методичний турнір «Моє 
покликання – методист» у номінації «Науково-
методичне забезпечення формування 
предметних компетентностей відповідно до 
освітніх галузей Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої освіти та 
навчальних програм» 

травень-
жовтень 
2014 

  Участь 

9 Третьякова О.В. Всеукраїнський семінар Обговорення нової 
редакції програм з історії України та 
всесвітньої історії для ЗНЗ 

06-07.10. 
2014 

25 1 Участь 

10 Фурман О.О. Всеукраїнська науково-практична on-line 
конференція «Реалізація інноваційних 
підходів у змісті Державного стандарту 
початкової загальної освіти для дітей із 
особливими освітніми потребами» 

15.10. 
2014 

100 2 Виступ 

11 Кодимський С.С. VІІ Міжнародна наукова конференція 
пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна 
«Актуальні проблеми сучасної біомеханіки 
фізичного виховання та спорту» 

16-
17.10. 
2014 

150 2 Участь 

12 Шерстюк Л.М. Міжвідомча нарада щодо всебічної підтримки 
та розвитку української ідентичності та 
зменшення негативного впливу інформаційної 
пропаганди у вітчизняних та іноземних ЗМІ  

21.10. 
2014  

18 12 Участь 
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13 Фурман О.О. 

Прядко Л.О. 
Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Формування готовності 
педагогічних працівників до роботи з дітьми з 
особливими потребами в умовах інклюзії 
(Інтернет-оф-лайн формат)» 

27-31.10. 
2014 

70 2 Стаття 

14 Фурман О.О. 
Прядко Л.О. 

Круглий стіл « Реалії та перспективи 
інклюзивної освіти» 

28.10. 
2014 

15 2 Участь 

15 Міщенко Л.Б. Всеукраїнська конференція «Організація 
життєдіяльності дітей раннього віку» 

29.10. 
2014 

100 1 Виступ 

16 Іваненко Н.Е. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Перспективи платформно-
незалежної та Linux-орієнтованої інформатики 
в Україні» 

30.10. 
2014  

150 2 Участь 

17 Юрченко Л.І. Всеукраїнський семінар-тренінг 
«Попередження насильства в шкільному 
середовищі» 

30-31.10. 
2014  

30 1 Участь 

18 Коренева І.В. Всеукраїнський семінар «Актуальні питання 
розвитку трудового навчання (технологій) в 
сучасних умовах» 

13-14.11. 
2014 

27 2 Участь 

19 Сєрих Л.В. Круглий стіл «Модель взаємодії 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладів в естетичному вихованні підлітків» 
для учителів образотворчого мистецтва, 
директорів – координаторів базових 
навчальних закладів та учасників дослідної 
роботи 

04.11. 
2014 

10 – Виступ 

 
5.2. Форми методичного супроводу організації навчально-виховного процесу 

 
Таблиця 5.5 

Методичний супровід організації навчально-виховного процесу 
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1. Шерстюк Л.М. Обласний інструктивно-методичний 

семінар-нарада Організація та 
проведення Всеукраїнської 
українознавчої гри «Соняшник» – 
2014» 

09.01. 
2014 

21 – Інформація 
на сайті 

2. Іваненко Н.Е. Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Особливості викладання курсу 
інформатики у загальноосвітніх 
навчальних закладах відповідно до 
вимог Державного стандарту 
початкової та загальної середньої 
освіти 

15.01. 
2014 

24 – Круглий стіл 
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3. Коренева І.В. Обласна школа педагогічної 

майстерності  
Особливості організації проектно-
технологічної діяльності на уроках 
трудового навчання 

15.01. 
2014 

16 – Методичні 
рекомендації  

4. Якубенко А.І. Методичний порадник Організація 
методичної роботи з 
новопризначеними та 
малодосвідченими педагогами – 
керівниками шкіл 

24.01. 
2014 

15 1 Методичні 
рекомендації  

5. Перлик В.В. Обласний семінар-практикум 
Оптимізація діяльності освітніх 
округів у контексті реалізації 
профільного навчання: управлінський 
аспект 

21-
22.01. 
2014 

27 3 Методичні 
рекомендації  

6. Сєрих Л.В. Обласний семінар  
Створення моделі взаємодії 
загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів в естетичному 
вихованні підлітків 

19.02. 
2014 

18 1 Методичні 
рекомендації 

7. Міщенко Л.Б. Методичний порадник 
Методичний супровід організації 
освітнього процесу в сільських 
дошкільних навчальних закладах 

25.02.
2014 

29 2 Круглий стіл 

8. Міщенко Л.Б. Методичний порадник 
Проблеми наступності дошкільної та 
початкової освіти 

04.03.
2014 

34 2 Круглий стіл 

9. Свєтлова Т.В. Обласна інструктивно-методична 
нарада Проведення міжнародної 
математичної гри «Кенгуру» 

14.03.
2014 

25 – Круглий стіл 

10. Свєтлова Т.В. Обласний інструктивно-
методичний семінар Організаційно-
методичні аспекти проведення 
Державної підсумкової атестації з 
математики в 9-х, 11-х класах у 2013-
2014 н. р. 

01.04.
2014 

25 – Круглий стіл 

11. Іваненко Н.Е. Обласний семінар  
Впровадження хмарних технологій: 
міжнародний підхід та українські 
перспективи 

01.04.
2014 

25 2 Прес-реліз, 
Круглий стіл 

12. Іваненко Н.Е. Обласний семінар  
Особливості роботи з учнями 5-го 
класу за напрямом «Інформатика» у 
контексті Державного стандарту 
загальної середньої освіти 

09.04. 
2014 

32 – Круглий стіл 

13. Коренева І.В. Обласний семінар-нарада Актуальні 
проблеми функціонування МНВК у 
ході реалізації Концепції профільного 
навчання в старшій школі 
 

25.04. 
2014 

14 2 Круглий стіл 

14. Третьякова О.В. Обласний семінар  
Підготовка учителів історії та 
правознавства до участі у конкурсі 
«Учитель року» 
 

12.05. 
2014 

25 – Круглий стіл 
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15. Іваненко Н.Е. Обласний тренінг  

Олімпіадні завдання (ІІ, ІІІ етап 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформатики) 

22.05. 
2014 

29 – Круглий стіл 

16. Міщенко Л.Б. Методичний порадник 
Проблеми наступності дошкільної та 
початкової освіти 

29.05. 
2014 

32 2 Круглий стіл 

17. Сукачова Н.М. Обласний семінар Нормативно-
правове, інформаційно-методичне 
забезпечення процесу роботи з 
педагогічними кадрами області у 
2014-2015 н. р. 

04.09. 
2014 

13 – Інструктаж 

18. Голубенко Т.С. 
Успенська В.М. 

Обласний інструктивно-
методичний семінар  
Організація та проведення 
Міжнародного інтерактивного 
учнівського природничого конкурсу 
«КОЛОСОК» 

08.09. 
2014 

20 – Круглий стіл 
(діалог), 
рекомендації 
семінару 

19. Коренева І.В. Обласна школа молодого вчителя 
Основні форми організаційної 
діяльності учнів 

10.09. 
2014 

13 – Методичні 
рекомендації 

20. Метейко А.В. 
Коростіль Л.А.  

Обласний семінар-практикум 
Можливості інформаційного 
простоту «Інтернет» в процесі 
самореалізації вчителя хімії  

15.09. 
2014 

30 – Методичні 
рекомендації  

21. Голубенко Т.С Обласний інструктивно-
методичний семінар Організація та 
проведення Міжнародної 
природознавчої гри «Геліантус» 

17.09. 
2014 

17 – Публікація, 
прес-реліз 

22. Коренева І.В. Обласна школа педагогічної 
майстерності Формування здатності 
розвивати надбання рідної культури з 
використанням засобів декоративно-
ужиткового мистецтва 

17.09. 
2014 

27 – Майстер-
класи 

23. Карпуша В.М. Обласний семінар-практикум 
Формування предметних 
компетентностей учнів на уроках 
астрономії 
 

17.09. 
2014 

17  – Методичні 
рекомендації 

24. Фурман О.О. 
Прядко Л.О. 
Борцова М.В. 
Троіцька М.Є. 

Обласний семінар Інклюзивний 
підхід до побудови навчального 
процесу в загальноосвітньому 
навчальному закладі. Упровадження 
Державного стандарту початкової 
загальної освіти у практику роботи з 
дітьми з особливими освітніми 
потребами 
 

30.09. 
2014 

23 1 Прес-реліз 

25. Іваненко Н.Е. 
Павленко І.М. 
Ніколаєнко М.С. 

Обласний інструктивно-
методичний семінар-нарада  
Організація і проведення 
Всеукраїнських конкурсів із 
інформатики (Web-дизайн, анімація, 
мультиплікація, «Бобер») 
 

02.10. 
2014 

16 – Інструктивно-
методичні 
рекомендації 
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26. Фурман О.О. 

Прядко Л.О. 
Методичний порадник Урахування 
відмінностей розвитку та навчальної 
діяльності дітей із вадами 
психофізичного розвитку в процесі 
навчання у загальноосвітньому 
навчальному закладі  

08.10. 
2014 

10 – Методичні 
рекомендації  

27. Шерстюк Л.М. Обласна школа педагогічної 
майстерності Реалізація змістових 
ліній мовного та літературного 
компонентів Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої 
освіти 

08.10. 
2014 

26 – Прес-реліз 

28. Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Обласний семінар Реалізація 
Державного стандарту за сучасним 
науково-методичним забезпеченням 
початкової школи 

8.10. 
2014 

30 – Методичні 
рекомендації 

29. Клюніна Н.В. Обласний семінар-практикум Шлях 
підвищення якості знань учнів 

21.10. 
2014 

25 – Інструктаж 

30. Коренева І.В. Обласний семінар-нарада 
Організація професійної підготовки 
учнів на базі міжшкільних навчально-
виробничих комбінатів 

23.10. 
2014 

18 – Пленарне 
засідання, 
круглий стіл  

31. Метейко А.В. 
Коростіль Л.А. 
Сударева Г.Ф.  

Обласний семінар-практикум 
Готовність учителів хімії до реалізації 
практичної складової поглибленого 
вивчення предмета та підготовки 
школярів до інтелектуальних змагань 

10.11. 
2014 

24 – Методичні 
рекомендації  

32. Юрченко Л.І. Обласний семінар-практикум 
Аналітична діяльність заступника 
директора з виховної роботи 

12.11. 
2014 

22 – Прес-реліз 

33. Фурман О.О. 
Прядко Л.О. 

Методичний порадник Урахування 
відмінностей розвитку та навчальної 
діяльності дітей із вадами 
психофізичного розвитку в процесі 
навчання у загальноосвітньому 
навчальному закладі  

14.11. 
2014 

15 – Методичні 
рекомендації 

34. Іваненко Н.Е. 
Шевченко Т.О. 
 

Обласний семінар-практикум  
Особливості викладання курсу 
«Інформатика» у початкових класах 
відповідно до Державного стандарту 
початкової освіти 

20.11. 
2014 

16 – Круглий стіл 
(діалог) 

35. Кодимський С.С. 
Новосьолов В.Є. 
Деменков Д.В. 

Обласний семінар Удосконалення 
фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

20.11. 
2014 

25 – Прес-реліз 

36. Свєтлова Т.В. Інструктивно-методичний семінар 
Особливості проведення міжнародної 
математичної гри «Кенгуру» 

28.11. 
2014 

25 – Круглий стіл 
(діалог) 

 
Протягом звітного року вивчався передовий педагогічний досвід вихователя ДНЗ 

Федоренко Т.О. «Організація пошуково-дослідницької діяльності з дітьми у дошкільному 
навчальному закладі» (29.01.2014, 28.10.2014, Міщенко Л.Б.); узагальнено передовий 
педагогічний досвід учителя російської мови та світової літератури Буринської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Буринської міської ради Москаленко А.А. 
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«Розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів на уроках світової літератури» 
(протокол Вченої ради КЗ Сумський ОІППО № 10 від 30.01.2014); учителя фізики Саївської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради Дрозденка С.М. «Використання 
комп’ютерних технологій у викладанні фізики» (протокол Вченої ради КЗ Сумський ОІППО 
№ 10 від 29.05.2014). Поширювався передовий педагогічний досвід вчителя хімії Степанівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Сумської районної ради Кощій А.С. «Використання електронних 
засобів навчання під час викладання хімії у ЗНЗ» (22.04.2014, Коростіль Л.А.). 

Методистами кабінету з передового педагогічного досвіду була продовжена робота з 
працівниками методичних кабінетів районів (міст) на задоволення професійно-
інформаційних потреб педагогів області щодо поповнення обласного банку передового 
педагогічного досвіду кращими матеріалами з досвіду роботи для подальшого застосування в 
навчально-виховному процесі.  

З метою презентації нових підручників для учнів 1-2 класів під час зустрічі з авторами 
І.В. Грущинською, І.В. Луценко, на базі КЗ Сумський ОІППО для вчителів початкових класів 
області була організована та проведена виставка «Державні стандарти – крок у майбутнє» 
(11.06.2014 року). 

Для ознайомлення з досвідом роботи кращих педагогів регіону та з метою презентації 
наукової, навчально-методичної літератури педагогічних працівників КЗ Сумський ОІППО, 
під час проведення секційних занять обласної серпневої конференції працювала виставка 
«Сходинки педагогічної майстерності» (26.08.2014 року).  

У районні (міські) відділи (управління) освіти підготовлено та надіслано лист «Про 
підсумки експертної комісії щодо занесення узагальнених матеріалів із досвіду роботи 
педагогів області на районному (міському) рівнях до обласної картотеки передового 
педагогічного досвіду та анотованого каталогу у 2014 році».  

На сайті інституту розміщено матеріали під рубрикою «Творчий учитель – це 
майбутнє України». 

На сторінках обласної газети «Педагогічна трибуна» (№ 9) опублікована стаття під 
рубрикою «Передовий педагогічний досвід – скарбниця, відкрита для всіх». 

Кабінет передового педагогічного досвіду поповнився 39 матеріалами: узагальненим 
матеріалом з досвіду роботи на обласному рівні (1 прим.); узагальненими матеріалами з 
досвіду роботи вчителів на районному (міському) рівнях (11 прим.); матеріалами 
Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» (13 прим.) та іншими 
матеріалами. 

102 педагогічні працівники (під час курсової перепідготовки, семінарів) ознайомилися 
з матеріалами Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», «Класний керівник року», 
обласного конкурсу «Золоте серце», узагальненими матеріалами з досвіду роботи педагогів 
області, методичними матеріалами на присвоєння звання «учитель-методист», «керівник 
гуртка-методист». 

Методистами кабінету передового педагогічного досвіду постійно надається 
консультативна-методична допомога молодим спеціалістам та іншим педагогічним 
працівникам при оформленні матеріалів передового педагогічного досвіду, методичних 
розробок на присвоєння звання «учитель-методист», «керівник гуртка-методист» та ін. 

 
 Описово-корекційна діяльність 

Протягом звітного періоду методистами навчально-методичного відділу 
післядипломної освіти реалізовані заходи: 

1. Консультування учителів ЗНЗ, які претендують на присвоєння педагогічного 
звання «вчитель-методист» за результатами атестації 2013-2014 н. р. 

2. Консультування учителів ЗНЗ щодо оформлення власної методичної розробки. 
3. Підготовка матеріалів для засідання зі схвалення власних методичних розробок. 
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4. Консультування учителів області з питань підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з навчальних предметів, ведення сторінок журналу курсів за вибором, підготовки 
та проведення державної підсумкової атестації. 

5. Організація та проведення відбірково-тренувальних зборів учнів-учасників ІV 
етапу Всеукраїнської учнівських олімпіад 2013-2014 н. р. 

6. Підготовка матеріалів учасників ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2014». 

7. Атестаційна експертиза рівня загальноосвітньої діяльності Машинобудівного 
коледжу (висновки експертів щодо атестації результативності навчально-виховного 
процесу). 

8. Атестаційна експертиза рівня загальноосвітньої діяльності Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Недригайлівське вище професійне училище» 
(висновки експертів щодо атестації результативності навчально-виховного процесу).  

9. Консультування учителів області з питання організації навчально-виховного 
процесу за новими програмами та підручниками. 

10. Підготовка інформації «Орієнтири літературного освітнього канону». 
11. Здійснення контролю за дотриманням вимог щодо організації та проведення 

державного підсумкової атестації в ЗНЗ (довідки). 
12. Перевірка журналів 4-х класів загальноосвітніх закладів (довідки). 
13. Перевірка журналів випускних класів загальноосвітніх закладів Сумської області 

та написання довідки за її результатами (довідки). 
14. Консультування методистів відділів освіти, які опікуються початковою освітою, з 

питань проведення державної підсумкової атестації. 
15. Консультування учителів області з питань ведення класних журналів та 

оформлення нормативно-правової документації. 
16. Консультування учителів області з питань методики викладання української мови 

та літератури, організації профільного навчання (зокрема програми спецкурсів), оформлення 
документації кабінетів, проведення державної підсумкової атестації і зовнішнього 
незалежного оцінювання з української мови та літератури, проведення Всеукраїнської 
українознавчої гри «Соняшник». 

17. Консультування спеціалістів управлінь, відділів освіти та методистів методичних 
кабінетів Великописарівського, Буринського районів щодо ведення ділової документації, 
підготовка матеріалів до колегії обласного УОН Сумської ОДА «Стан впровадження 
Державних стандартів початкової загальної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах 
м. Суми та Сумського району». 

18. Здійснення контролю за дотриманням вимог щодо організації та проведення 
державної підсумкової атестації в ЗНЗ (довідка). 

19. Консультування вчителів області з питань підготовки до відкритих уроків, 
оформлення документації та кабінетів біології та основ здоров’я, організації профільної 
освіти, консультування вчителів області з питань проведення гри «Геліантус» (вересень-
грудень). 

20. Надання методичної допомоги вчителям початкових класів Путивльського та 
Кролевецького районів, м. Шостки, м. Конотоп. 

21. Консультування вчителів початкових класів області з питання організації 
навчально-виховного процесу за новими програмами та підручниками (вересень-грудень 
2014 року). 

22. Консультування педагогів ДНЗ м. Конотопа щодо підготовки обласного науково-
практичного семінару Формування компетентності дошкільників з основ безпеки 
життєдіяльності (29.09.2014 року). 

23. Консультування методиста відділу освіти Тростянецької міської ради 
Фондікової О.В. щодо підготовки та проведення обласного науково-практичного семінару 
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«Умови організації трудової діяльності у дошкільному навчальному закладі на сучасному 
етапі» (04.09.2014 року). 

24. Консультування завідувача ДНЗ відділу освіти Тростянецької міської ради 
Грименко І.О. щодо підготовки та проведення обласного науково-практичного семінару 
«Умови організації трудової діяльності у дошкільному навчальному закладі на сучасному 
етапі» (04.09.2014 року). 

25. Консультація для педагогів ДНЗ м. Глухова щодо підготовки обласного науково-
практичного семінару «Формування основ духовності у дітей дошкільного віку» (14.09.2014 
року). 

26. Консультування вихователя НВК № 41 Голінської О.Г. щодо оформлення власної 
методичної розробки (02.09.16.09., 05.11. 2014 року). 

27. Консультування вихователя Тростянецького ДНЗ «Казка» Вайнагій С.В. щодо 
створення програми гуртка. 

28. Консультування вчителів області з питань підготовки до відкритих уроків, 
оформлення документації та кабінетів географії, а також організації профільної освіти 
(вересень-грудень). 

29. Консультування вчителів області з питань: підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з математики, ведення сторінок журналу курсів за вибором, перевірки зошитів з 
математики, оформлення кабінету математики, (вересень-грудень 2014 року). 

30. Консультування з питань методики викладання предмета «Інформатика» у 
відповідності до вимог «Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-3 клас) та 
«Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (6 клас) (вересень-
грудень).  

31. Консультування вчителів області з питань: підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з інформатики, ведення сторінок журналу курсів за вибором, оформлення кабінету 
інформатики (вересень-грудень). 

32. Консультування вчителів області з питань: підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з історії та правознавства, ведення сторінок журналу курсів за вибором, класних 
журналів, оформлення кабінету історії (серпень-жовтень 2014 року). 

33. Індивідуальні консультації 22 директорів ЗНЗ із наступних питань: створення та 
функціонування шкільних освітніх округів; система планування роботи загальноосвітнього 
навчального закладу; система внутрішкільного контролю; контрольно-аналітична діяльність 
директора школи; план опису перспективного досвіду; майстер-клас у системі методичної 
роботи з педагогічними кадрами; формування інноваційного вектора поля вчителя; 
формування фахової компетентності вчителя; технологія підготовки педагогічної ради. 

34. Надання методичної допомоги вчителям математики Ковтун Н.Ю, 
Антоненко Н.В. щодо оформлення та змістового наповнення власної методичної розробки на 
звання «учитель-методист» (09.09.2014 року). 

35. Надання методичної допомоги вчителям історії Краковій Є.А., Тимченко Т.О. 
щодо оформлення та змістового наповнення власної методичної розробки на звання «учитель-
методист» (вересень-листопад 2014 року). 

36. Проведення експертизи ДНЗ «Сумського центру ПТУ харчових технологій, 
торгівлі та ресторанного сервісу» (висновки експерта щодо атестації результативності 
навчально-виховного процесу, оцінювання стану та результативності викладання 
математики, української мови та літератури, історії) (листопад 2014 року). 

37. Консультування з питань атестації педагогічних працівників слухачів курсів ПК 
КЗ Сумський ОІППО, викладачів КЗ Сумський ОІППО, методистів з кадрових питань 
методичних кабінетів та педагогів області у телефонному режимі. 

38. Засідання комісії по обчисленню педагогічного стажу педагогічної (науково-
педагогічної) роботи працівників КЗ Сумський ОІППО (протокол № 1 від 01.09.2014 року; 
протокол № 2 від 06.10.2014 року. 
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39. Консультація учителів щодо роботи клубів підприємництва в рамках польсько-
українського проекту «Шкільна академія підприємництва» в навчальних закладах Сумської 
області (вересень-грудень 2014 року). 
 

 Інформаційно-просвітницька діяльність (публікація та видання друкованих 
праць, електронної версії матеріалів, розміщення на сайті тощо) 
Протягом звітного періоду видано друковані праці на допомогу методисту, вчителю. 
 
Управління навчальним закладом 
1. Перлик В.В. Інноваційний менеджмент як напрям вдосконалення процесу 

управління якістю освіти / В.В. Перлик // Освіта Сумщини. – 2014. – № 1 (21). – С. 14-15. 
2. Перлик В.В. Самовизначення особистості керівника навчального закладу в 

контексті модернізації системи освіти / В.В. Перлик // Освіта Сумщини. – 2014. – № 3 (23). – 
С. 19-22. 

3. Удовиченко І.В. Андрагогіка: методична К-взаємодія / І.В. Удовиченко // Збірник 
матеріалів VІ Міжнародного фестивалю педагогічних інформацій. – Черкаси: ЧОІППО, 2014. 
– С. 102-106. 

4. Ведення шкільної документації у початковій школі: методичні рекомендації [/ укл. 
З.В. Декунова, А.М. Лавська]. – Суми Ніко, 2014. – 68 с. 

5. Перлик В.В. Іміджева складова керівника сучасного навчального закладу 
/В.В. Перлик //Актуальні проблеми публічного управління в Україні: матеріали круглого 
столу 12 червня 2014 року / за ред. О.І. Крюкова. – Суми: ФОП Панасенко, 2014. – С. 126-
131. 

Кадри 
1. Аналітико-статистичні дані кадрового складу ЗНЗ Сумської області: довідник 

[/упоряд. Н.М. Сукачова]. – Суми РВВ СОІППО, 2014. – 122 с. 
2. Банк даних учителів-методистів загальноосвітніх навчальних закладів Сумської 

області [/ упоряд. Н.М. Сукачова. – Суми РВВ СОІППО, 2014. – 154 с. 
3. Сукачова Н.М. Знову і знову шануючи вчительську працю / Н.М. Сукачова 

//Педагогічна трибуна. – 2014. – № 3 (90). – С. 11. 
Методична робота з педагогічними кадрами області 
1. Бюлетень обласної творчої групи «Візуальне програмування» / [ укл. Н.Е. Іваненко, 

В.В. Ященко. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 112 с. 
2. Коренева І.В. Трудовий олімп Сумщини: інформаційно-методичний посібник /[укл. 

І.В. Коренева]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 30 с. 
3. Попов В.Д. По країнах і континентах: навчальна програма. 7 клас / [укл. 

В.Д. Попов]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 28 с. 
4. Метейко А.В., Коростіль Л.А. Організація викладання хімії у 2014-2015 н.р. та все 

про атестацію: методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 
/[укл. А.В. Метейко, Л.А. Коростіль]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 43 с. 

5. Сердюк О.П. Формування вокально-хорових навичок у дітей шкільного віку: 
методичний посібник / [ укл. О.П. Сердюк]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 60 с. 

Дошкільне виховання 
1. Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах: навчально-

методичний посібник /[укл. Л.Б. Міщенко]. – Ч. І. – Суми: Ніко, 2014. – 536 с. 
2. Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах: навчально-

методичний посібник /[укл. Л.Б. Міщенко]. – Ч. ІІ. – Суми: Ніко, 2014. – 472 с. 
3. Міщенко Л.Б. Дошкілля Сумщини в Інтернет-просторі / Л.Б. Міщенко //Педагогічна 

трибуна. – 2014. – № 4 (91). – С. 5, 15. 
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Початкові класи 
1. Організація навчально-виховного процесу в 2 класі (2014-2015 навчальний рік). 

Календарно-тематичне планування: методичні рекомендації / [укл. З.В. Декунова, 
А.М. Лавська]. – Суми: Ніко, 2014. – 80 с. 

2. Організація навчально-виховного процесу в 3 класі (2014-2015 н. р.). Календарно-
тематичне планування: методичні рекомендації /[ укл. З.В. Декунова, А.М. Лавська]. – Суми: 
Ніко, 2014. – 72 с. 

Навчальні дисципліни в школі 
Історія 
1. Третьякова О.В. Мотиви державотворення у творах Т. Шевченка / О.В. Третьякова 

// Педагогічна трибуна. – 2014. – № 5 - 6 (92-93). – С. 23 – 24. 
Географія 
1. Попов В.Д. По країнах і континентах: навчальна програма. 7 клас / [ укл. 

В.Д. Попов]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 28 с. 
Основи здоров’я та безпеки життєдіяльності 
1. Міщенко Л.Б. Дбають про здоров’я малюків / Л.Б. Міщенко // Педагогічна трибуна. 

– 2014. – № 7 -8 (94 - 95). – С. 15.  
Музичне мистецтво 
1. Сердюк О.П. Формування музичного сприймання в учнів у процесі слухання 

музики / О.П. Сердюк // Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики: збірник тез 
за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної конференції-семінару, 27-28 лютого 2014 
року. – Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014.– С. 132 - 133. 

2. Сердюк О.П. Формирование профессиональной универсальности педагога-
музыканта на основе педагогических принципов А. Корто / О.П. Сердюк // Музыкальное 
искусство и образование в современном социокультурном пространстве: материалы 
Международной научно-практической конференции, 13-14 марта 2014 г. в 3 ч. – 
Хмельницкая-Белгород: Изд-во БГИИК, 2014.– Ч. І. – С. 125-130. 

Фізична культура 
1. Організація та методика проведення уроків фізичної культури з дітьми, які за 

станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи: навчально-методичний посібник 
/[укл. С.С. Кодимський]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 184 с. 

Трудове навчання 
1. Коренева І.В. Руки людські, що створюють красу року / І.В. Коренева // Педагогічна 

трибуна. – 2014. – № 9 (96). – С. 9.  
Обдаровані діти 
1. Удовиченко І.В. Підкорення інтелектуальних вершин учнівських олімпіад 2014 

року / І.В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – 2014. – № 1-2 (88 - 89). – С. 3-6.  
2. Удовиченко І.В. Результати сумчан у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

2014 року / І.В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – 2014. – № 4 (91). – С. 2-4.  
3. Удовиченко І.В. Учитель року – 2014 / І.В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – 

2014. – № 4 (91). – С. 4-5.  
4. Удовиченко І.В. Особливості глосарію за напрямом «Обдарована учнівська 

молодь» / І.В. Удовиченко // Обдарована молодь – успішна держава: збірник матеріалів 
науково-практичної конференції – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – С. 3. 

5. Третьякова О.В. Перший обласний інтелектуальний турнір / О.В. Третьякова 
// Педагогічна трибуна. – 2014. – № 4 (91). – С. 11.  

6. Коренева І.В. Призери в абсолютній першості І - ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання / І.В. Коренева // Педагогічна трибуна. – 2014. – № 5 - 6 (92 - 
93). – С. 6 - 7.  

7. ІІ-ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2013-2014 н. р.: 
інформаційно-аналітичний бюлетень / [упоряд. В.М. Карпуша]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. 
– 32 с. 
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8. ІІ, ІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2013-2014 н. р.: 
інформаційно-аналітичний бюлетень / [упоряд. В.М. Карпуша]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. 
– 50 с. 

9. ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2013-2014 н. р.: 
інформаційно-аналітичний бюлетень / [упоряд. Т.В. Свєтлова]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. 
– 78 с. 

10. Олімпіада з української мови та літератури у 2013-2014 н. р.: нормативний, 
навчально-методичний і теоретичний аспекти: інформаційно-аналітичний бюлетень /[упоряд. 
Л.М. Шерстюк]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 78 с. 

11. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання 2013-2014 н. р.: інформаційно-аналітичний бюлетень 
/ [упоряд. І.В. Коренева]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 67 с. 

12. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з педагогіки та психології 2013-2014 н. р.: інформаційно-аналітичний бюлетень 
/ [упоряд. О.О. Фурман]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 52 с. 

13. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з географії 2013-2014 н. р. / [упоряд. В.Д. Попов]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 
91с. 

14. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з економіки 2013-2014 н. р. / [упоряд. В.Д. Попов]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 
79 с. 

15. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, 2013-2014 н. р.: 
інформаційно-аналітичний бюлетень / [упоряд. Т.С. Голубенко]. – Суми: РВВ СОІППО, 
2014. – 90 с. 

16. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 2013-2014 н. р.: 
інформаційно-аналітичний бюлетень / [упоряд. Т.С. Голубенко]. – Суми: РВВ СОІППО, 
2014. – 68 с. 

17. Готуємося до олімпіади з математики: інформаційно-методичний збірник 
/ [упоряд. Т.В. Свєтлова]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. 

18. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з іноземних мов 2013-2014 н. р. / [упоряд. Н.В. Клюніна, Т.С. Скирта]. – Суми: РВВ 
СОІППО, 2014. – 146 с. 

19. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформатики та інформаційних технологій за 2013-2014 н. р.: / [упоряд. 
Н.Е. Іваненко]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 196 с. 

20. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з російської мови та літератури за 2013-2014 н. р.: /[упоряд. І.О. Захарченко]. – 
Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 86 с. 

21. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013-2014 н. р.: 
інформаційно-аналітичний бюлетень / [упоряд. О.В. Третьякова]. – Суми: РВВ СОІППО, 
2014. – 66 с. 

22. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2013-2014 
н. р.: інформаційно-аналітичний бюлетень / [упоряд. О.В. Третьякова]. – Суми: РВВ 
СОІППО, 2014. – 74 с. 

Передовий педагогічний досвід 
1. Анотований каталог матеріалів кабінету передового педагогічного досвіду 

Сумської області (2012-2013 н. р.) / За ред. І.В. Удовиченко.  Суми: РВВ СОІППО, 2014.  
30 с. 

2. Корень Л.В., Телевна Г.П. Передовий педагогічний досвід – скарбниця, відкрита 
для всіх / Л.В. Корень, Г.П. Телевна // Педагогічна трибуна. – 2014. – № 9 (96). – С. 5 - 6.  

3. Коренева І.В. Презентація досвіду вчителів Сумщини / І.В. Коренева // Трудове 
навчання в школі. – 2014. – № 9 (93). – С. 2 - 4. 
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4. Теорія літератури – одна з основ вивчення світової літератури як мистецтва слова: з 
досвіду роботи вчителя світової літератури Василівської ЗОШ Лебединської районної ради 
Горобець С.В. / [узагальнено Захарченко І.О.]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 48 с.  

5. Розвиток інтелектуальних творчих здібностей учнів на уроках світової літератури: з 
досвіду роботи вчителя світової літератури Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 2 Буринської міської ради Москаленко А.А. / [узагальнено Захарченко І.О.]. – Суми: РВВ 
СОІППО, 2014. – 50 с. 

На сайті КЗ Сумський ОІППО (рубрика»Мобільна сторінка методиста») на допомогу 
вчителю розміщено наступні матеріали: 

1. ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014 року. 
2. Методичні рекомендації щодо проведення Єдиного уроку «Сумщині – 75». 
3. Нормативно-правове забезпечення викладання історії та правознавства. 
4. Методичне забезпечення викладання історії та правознавства «Державна 

підсумкова атестація – 2014». 
5. Конкурс на кращий Інтернет-сайт ДНЗ. 
6. Матеріали до рубрики сайту «Обдарованість» (кросворд «Країни Океанії», 

Арктика і Антарктика – історія розподілу, чайнворд «Подорож по країнах»). 
7. Нормативно-правове забезпечення викладання математики. 
8. Програмно-методичне забезпечення викладання математики. 
9. Державна підсумкова атестація – 2014. 
10. Зовнішнє незалежне оцінювання – 2014. 
11. Кабінет математики – творча лабораторія вчителя. 
12. Методична абетка. 
13. Інтелектуальні змагання школярів. 
14. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2013-2014 

навчальному році. 
15. Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій у 2013-2014 навчальному 
році. 

16. Перелік грифованої літератури в ЗНЗ Сумської області у 2013-2014 навчальному 
році. 

17. Програмно-методичне забезпечення викладання предметів у початковій школі. 
18. Інформація «Дидактико-методичне забезпечення викладання курсу 

«Сумщинознавство». 
19. Інформація «Семінар координаторів Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник». 
20. Інформація «Свято рідної мови відбулося». 
21. Інформація «Вітаємо переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» в номінації «Література». 
22. Інформація «Фінальний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка на Сумщині». 
23. Інформація «Читаємо Шевченка разом». 
24. Інформація «Підготовка словесників до участі у Всеукраїнському конкурсі 

«Учитель року»: важливі акценти». 
25. Інформація «Вітаємо з перемогою філологічно обдарованих учнів та студентів 

Сумщини». 
26. Інформація «Знайомтесь: лідери олімпіадного руху з української мови та 

літератури». 
27. Інформація «Інтелектуальні змагання школярів «Що? Де? Коли?». 
28. Інформація «Працею пошановані» (файл книга «Працею пошановані»). 
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29. Інформація «Проведення обласної школи майбутнього учителя-методиста для 
учителів загальноосвітніх навчальних закладів, які претендують на присвоєння 
педагогічного звання «учитель-методист» у 2014-2015 н. р., 2015-2016 н. р.».  

30. Інформація «Підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії». 
31. Інформація «Підсумки IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

економіки». 
32. Інформація «Обдарована учнівська молодь Сумщини». 
33. Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення російської мови та 

світової літератури у 2014-2015 навчальному році. 
34. «Про підсумки Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-2014» та 

організацію конкурсу «Левеня-2015» (жовтень 2014, Web-сторінка методиста). 
35. «Вимоги до ведення сторінок класного журналу навчальних предметів «Фізика» 

та «Астрономія» (червень 2014, Web-сторінка методиста). 
36. Розміщення матеріалів обласного семінару «Інклюзивний підхід до побудови 

навчального процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Упровадження Державного 
стандарту початкової загальної освіти у практику роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами», «Методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів 2014-2015 
рр. (Інклюзивна освіта)», створення та наповнення підрозділу «Нормативно-правове 
забезпечення». 

37. Робота над структурою та змістом матеріалів для учителів хімії, що розміщуються у 
рубриці «Мобільна сторінка методиста» на сайті КЗ Сумський ОІППО (вересень 2014 року). 

38. Інформація про проведення 4 вересня 2014 року семінар-наради «Нормативно-
правове, інформаційно-методичне забезпечення процесу роботи з педагогічними кадрами 
області у 2014-2015 р.» (5 вересня 2014 року). 

39. Інформація про проведення 9 вересня 2014 року 2-го чергового засідання обласної 
школи майбутнього учителя-методиста (15 вересня 2014 року). 

40. Інформація про «Обласний інструктивно-методичний семінар районних (міських) 
координаторів Міжнародної природознавчої гри «Геліантус». 

41. Інформація про «Навчання у біошколі на базі біологічного навчально-наукового 
стаціонару «Вакалівщина»; 

42. Інформація «Стартує Восьмий Всеукраїнський конкурс благодійних проектів 
«Добро починається з тебе». 

43. Методичні рекомендації щодо організації дошкільної освіти у 2014-2015 
навчальному році. 

44. Методичні рекомендації з впровадження інноваційних технологій в управління 
школою. 

45. Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва в 2014-2015 
навчальному році. 

46. Методичні рекомендації щодо викладання біології та природознавства у 2014-
2015 навчальному році. 

47. Створення сайту Sumska-trudove для вчителів трудового навчання, креслення та 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської області. 
 

 Експериментально-діагностична діяльність: 
– Рецензування матеріалів із досвіду роботи «Упровадження інтерактивних 

технологій навчання для підвищення якості знань учнів на уроках математики» вчителя 
математики Будильського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Лебединської районної ради 
Ворожко Людмили Володимирівни (Свєтлова Т.В.). 

– Рецензування власних методичних розробок на звання «учитель-методист» учителів 
української мови та літератури (Шерстюк Л.М.). 

– Рецензування власної методичної розробки на звання «учитель-методист» Ковтун 
Наталії Юріївни, учителя математики вищої категорії Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
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Недригайлівської районної ради Сумської області «Реалізація методу проектів при 
викладанні математики у середній школі» (Свєтлова Т.В.). 

– Рецензування власної методичної розробки на звання «учитель-методист» 
Антоненко Наталії Валеріївни, учителя математики вищої кваліфікаційної категорії, 
старшого учителя Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області 
«Формування креативного мислення учнів 5-7 класів у процесі навчання математики» 
(Свєтлова Т.В.). 

 
5.3. Школи педагогічної майстерності, школи молодого вчителя, обласні школи 

методиста, школи молодого керівника 
Таблиця 5.6 

 
№ 
з/п ПІБ Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Загальна 
кількість 
учасників 

1 2 3 4 5 
1. Якубенко А.І. Обласна школа молодого управлінця  

Кадровий менеджмент у навчальному закладі як 
система 

15.01.2014 12 

2. Коренева І.В. Обласна школа молодого учителя  
Процес навчання: теоретико-методологічні 
основи 

22.01.2014 8 

3. Сердюк О.П. Обласна школа молодого учителя  
Основи професійного становлення вчителя 
мистецьких дисциплін 

13.03.2014 15 

4. Сукачова Н.М. Обласна школа майбутнього учителя-
методиста  
Процес атестації педагогічних працівників ЗНЗ. 
Власна методична розробка 

15.04.2014 58 

5. Лавська А.М. 
Декунова З.В. 

Обласна школа учителів 1-х та 2-х класів  
Державний стандарт початкової освіти – вимога 
часу 

04.06.2014 50 

6. Захарченко І.О. 
Чхайло Л.М. 

Обласна школа молодого вчителя Вивчення 
світової літератури та російської мови в 
контексті вимог нового Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти 

04.11.2014 8 

7. Міщенко Л.Б. Обласна школа молодого методиста 
Аналіз, планування, контроль як функції 
управлінської діяльності керівника дошкільного 
навчального закладу 

06.11.2014 12 

8. Третьякова О.В. Обласна школа молодого вчителя Інноваційна 
діяльність вчителя в процесі викладання 
всесвітньої історії 

12.11.2014 15 

9. Іваненко Н.Е. Обласна школа молодого вчителя 
Вивчення курсу програмування в контексті 
вимог Державного стандарту повної загальної 
середньої освіти 

17.12.2014 8 
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5.4. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 
 

Науково-методична, організаційна та навчальна робота з керівниками ЗНЗ області 
реалізується Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти відповідно 
до Конституції України, Закону України «Про освіту», Указу Президента «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та Національної стратегії розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року, розпоряджень Голови ОДА з питань освіти, 
Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина – 2015».   

У систему роботи з керівними кадрами області покладено взято принципи: 
наступності, плановості, науковості і технологічності, актуальності, практичної 
спрямованості, структурованості. 
 Діюча організаційно-структурна система роботи з керівними кадрами області 
забезпечує рівномірний розподіл уваги до всіх закладів освіти, урахування напрямів 
діяльності навчально-виховних закладів, методичної допомоги керівникам ЗНЗ. 

Значне місце у вирішенні проблеми управління професійним зростанням керівників 
ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти посідає питання створення оптимально 
сприятливих умов для керівників шкіл, їхнього безперервного навчання, самоосвіти, 
самовдосконалення та саморозвитку в розумному поєднанні організаційних форм і методів 
та змісту освіти, інтегративній єдності курсового й міжкурсового періодів. Така робота 
проводиться як на обласному, так і на районному рівні. 

Побудова цілісної моделі професійного зростання керівників ЗНЗ області планується і 
реалізується з урахуванням сучасних вимог: чіткої системи дій, розвитку творчого 
потенціалу, оптимального добору методичних заходів, права вибору тих форм, що 
максимально відповідають потребам, запитам, інтересам освітян з використанням 
традиційних, інноваційних форм роботи – семінари-практикуми, засідання творчих груп, 
заняття шкіл молодого управлінця, шкіл резерву на заміщення керівних посад, науково-
практичних семінарів, панорам методичних ідей, інформаційних та проектних технологій, 
моніторингових досліджень, кейс-технологій (таблиця 5.7). 

Для забезпечення чіткості та плановості в роботі методичної служби введено й 
відпрацьовано організаційний режим на тиждень, місяць, півроку, рік. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи з керівниками ЗНЗ визначено роботу з 
новопризначеними та малодосвідченими директорами. 

На початку кожного навчального року оновлюється банк даних молодих керівників 
шкіл (стаж роботи до 3-х років), проводиться діагностування, розробляються рекомендації. 
За ініціативою громадської організації «Асоціація керівників шкіл», проведено діагностичні 
дослідження на тему: «Стилі керівництва»; на засіданнях керівників шкіл, науково-
практичних семінарах розглядали питання щодо вдосконалення роботи з управлінської та 
методичної діяльності, підвищення професійної компетентності керівників і педагогів 
навчальних закладів. 

Для вдосконалення професійної майстерності директорів ЗНЗ щодо управління 
школою розпочато роботу зі створення обласного, районних (міських) осередків Асоціації 
керівників шкіл України. 

Значна увага приділяється навчанню керівників шкіл, підготовці кадрового резерву. 
Роботу з особами, зарахованими до кадрового резерву на посади директора школи, 
проводимо згідно з планом роботи семінарів-практикумів. Проводяться групові та 
індивідуальні консультації з питань діяльності навчального закладу: залучення батьків, 
громадськості до управління школою; створення сприятливого психологічного мікроклімату 
в колективі; згуртованості колективу; ефективності роботи школи. 

Обласні методисти координують роботу методичних служб, які опікуються роботою 
керівних кадрів; здійснюють організаційно-методичний супровід науково-практичних 
семінарів, шкіл передового педагогічного досвіду. 

 



 

83 
 

Таблиця 5.7 
Форми організації науково-методичної роботи за напрямом «управлінська діяльність» 

 

№ 
з/п ПІБ Статус, 

тема заходу 
Дата 

проведення 

Кількість 
учасників 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Якубенко А.І. Методичний порадник 

Організація методичної роботи з  
новопризначеними та 
малодосвідченими педагогами, 
керівниками шкіл 

24.01.2014 27 3 Довідка 
Інформатор 

2. Якубенко А.І. Школа передового педагогічного 
досвіду 
Трансформація педагогічних ідей 
А.С. Макаренка в практику 
модернізації навчально-виховного 
процесу та управлінської 
діяльності (Майстер-клас 
Щербини В.Я.) 

13.03.2014 25 4 Рекомендації 
Прес-реліз 

3. Якубенко А.І. Школа молодого управлінця 
Управління навчально-виховною 
діяльністю загальноосвітнього 
навчального закладу 

07.10.2014 20 3 Рекомендації 
Інформатор 

 
Досвід керівників ЗНЗ, які мають певні здобутки, вивчається, узагальнюється і 

впроваджується в управлінську практику області. Узагальнено управлінський досвід 
Бохан О.Г., директора Дубов’язівського НВК: СШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Конотопської 
районної ради за темою «Управління навчальним закладом: тактика розвитку педагогічної 
творчості». Матеріали передового педагогічного досвіду з управлінської діяльності 
узагальнено у вигляді брошур, мультимедійних презентацій, розповсюджено по ЗНЗ області, 
створено обласний каталог передового педагогічного досвіду. 

Втілення функції творчої самореалізації керівників ЗНЗ, здійснюється через участь їх 
у конкурсах професійної майстерності на Всеукраїнському, обласному рівнях.  

Здійснювався інформаційно-методичний супровід ЗНЗ з питань профільного 
навчання, організації допрофільної підготовки учнів. У процесі навчання директорів, 
заступників директорів з навчально-виховної роботи ЗНЗ використовуються інтерактивні 
педагогічні технології, такі як: ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, 
суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах тощо. 

Із метою застосування відповідних технологій в практичній діяльності навчального 
закладу надавались індивідуальні та групові консультації «Методичний діалог» для 
директорів, заступників директорів ЗНЗ області (індивідуальних – 38, групових – 5). 
Надавалася методична допомога керівникам навчальних закладів, методичним службам 
Великописарівського, Недригайлівського, Білопільського районів. 

Надавалась методична допомога керівникам навчальних закладів, методичним 
службам Великописарівського, Недригайлівського, Білопільського районів; міст Суми, 
Ромни, Охтирка. 

Планування науково-методичної роботи з керівними кадрами здійснювалося на 
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діагностичній основі із залученням науково-педагогічних працівників вищих навчальних 
закладів. Так, кафедрою державного управління та педагогічного менеджменту КЗ Сумський 
ОІППО розроблений та реалізується навчально-тематичний план курсів ПК резерву на 
заміщення посади директора загальноосвітнього навчального закладу, розрахований на 184 
академічні години (мета – вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки 
майбутніх керівників навчальних закладів, шляхом поглиблення соціально-гуманітарних, 
психолого-педагогічних, інформаційно-комунікаційних знань, основ менеджменту та 
маркетингу). 

З метою виконання заходів національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-
2021 рр., Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес 
інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, 
методистами по роботі з керівними кадрами області реалізовано: 

– інформаційно-методичний, координаційний супровід системи загальної середньої 
освіти; 

– сприяння створенню сприятливих умов для розвитку педагогічної майстерності, 
творчої ініціативи, удосконалення форм і методів ПК в міжкурсовий період; 

– консультування керівників шкіл з проблем сучасного розвитку освіти, організації 
навчально-виховного процесу; 

– трансформування наукових ідей у педагогічну практику, методичну підтримку 
інноваційної діяльності в освітній галузі (дослідницька та експериментальна діяльність, 
створення авторських програм, розробка програм факультативів з урахуванням нових 
інформаційних технологій, регіональних особливостей краю); 

– супровід методичної роботи в навчальних закладах із використанням нових 
інформаційних технологій. 

 
5. 5. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників 
 
Організаційними формами роботи КЗ Сумський ОІППО з педагогами області є: 

– Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (І, ІІ тури). 
– Всеукраїнський конкурс «Кращий інноваційний урок фізичної культури та 

урок фізичної культури з елементами футболу». 
– Всеукраїнський турнір «Моє покликання – методист». 
– Обласний «День методиста». 
– Обласний «День дошкілля». 
– Обласний конкурс «Найкращий кабінет початкових класів». 
– Обласний конкурс «Кращий Інтернет-сайт ДНЗ». 
– Обласний конкурс «Оздоровлення дітей влітку». 
– Обласна виставка-огляд кращих методичних розробок педагогічних 

працівників ДНЗ.  
– Обласний фестиваль «Гармонія руху». 
– Обласна акція «У садочку, як у віночку». 

 На виконання наказів МОН України від 02.09.2013 № 1255 «Про проведення 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014», від 04.10.2013 № 1359 «Про внесення 
змін до наказу МОН України від 02.09.2013 № 1255», наказів УОН Сумської ОДА від 
16.09.2013 № 698-ОД «Про організацію та проведення І, ІІ турів Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2014», від 06.12.2013 № 929-ОД «Про підсумки очно-заочного етапу ІІ 
(обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» та проведення очного 
етапу», у період з 17 до 20 грудня 2013 проведено ІІ (обласний) тур Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2014». 
 Конкурс відбувся за номінаціями: директор школи, географія, трудове навчання, 
світова література, початкові класи. 
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 За підсумками очно-заочного етапу змагань учасниками наступного етапу визнано 25 
вчителів ЗНЗ області (м. Глухів, м. Охтирка – по 3 вчителя з кожного, Краснопільський, 
Кролевецький, Путивльський, Сумський райони, м. Конотоп, м. Ромни – по 2 вчителя з 
кожного, Білопільський, В-Писарівський, Лебединський, Л-Долинський, Недригайлівський 
райони, м. Суми, м. Шостка – по 1 вчителю з кожного), які змагалися в очному етапі. 
 Очний етап конкурсу складався з конкурсних випробувань: самопрезентації 
(презентації власних педагогічних напрацювань), творчої (практичної) роботи за фахом, 
майстер-класу «Я роблю це так…», презентації світу захоплень, проведення та аналізу 
конкурсного уроку. 
 Із загальної кількості переможців ІІ (обласного) туру конкурсу 60 % склали 
представники міських закладів освіти.  

Під час проведення двох етапів обласного туру конкурсу учасникам були створені 
умови, максимально наближені до проведення ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року». 
 Переможцями ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» 
визнано: 

– у номінації «директор школи» – Мороз Юлію Михайлівну, директора 
Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради; 

– у номінації «географія» – Костенецьку Ірину Володимирівну, учителя Сумської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 м. Суми; 

– у номінації «трудове навчання» – Гринченка Федора Івановича, учителя 
Тучненського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Білопільської районної ради; 

– у номінації «світова література» – Манян Людмилу Вікторівну, учителя 
Путивльської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. Радіка Руднева Путивльської районної ради; 

– у номінації «початкові класи» – Юрченко Оксану Михайлівну, учителя 
Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради. 
 Лауреатами ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» 
визнано: 

– у номінації «директор школи» – Нечипоренко Зою Олександрівну 
(Верхньосироватська СШ І-ІІІ ступенів Сумської районної ради), Колоусову Наталію 
Іванівну (Недригайлівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів Недригайлівської районної 
ради), Зеленську Вікторію Володимирівну (Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Роменської 
міської ради), Маринченка Едуарда Олексійовича (Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 
Глухівської міської ради); 

– у номінації «географія» – Юшко Наталію Вікторівну (Краснопільська гімназія 
Краснопільської районної ради), Овдієнко Олену Панасівну (Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 2 Охтирської міської ради), Цибіну Галину Іванівну (Конотопська СШ І-ІІІ ступенів № 2 
Конотопської міської ради), Стожок Аллу Павлівну (Кролевецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 
Кролевецької районної ради); 

– у номінації «трудове навчання» – Шеденка Олексія Миколайовича (Берестівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради), Білевщука Юрія Анатолійовича 
(Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради), Щебетенко Наталію Петрівну 
(Краснопільська гімназія Краснопільської районної ради), Павленко Ларису Володимирівну 
(Кролевецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Кролевецької районної ради); 

– у номінації «світова література» – Бирюк Людмилу Володимирівну 
(Гудимівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Лебединської районної ради), Кулєцкіх 
Оксану Миколаївну (Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Роменської міської ради), Віткалову 
Віру Михайлівну (Заводська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великописарівська районної ради), Романюк 
Олену Миколаївну (Охтирська гімназія Охтирської міської ради); 
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– у номінація «початкові класи» – Казбан Наталію Іванівну (Новосічанська ЗОШ І-
ІІІ ступенів Сумської районної ради), Мєшкову Ольгу Степанівну (Глухівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2 Глухівської міської ради), Шиленко Світлану Миколаївну (Охтирська ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради), Блінову Ольгу Володимирівну (Путивльська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 1 ім. Радіка Руднева Путивльської районної ради). 

Відповідно до наказу КЗ Сумський ОІППОвід 05.03.2014 № 26-ОД «Про проведення І 
туру ІІІ Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист», Положення 
про Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання – методист» у системі 
післядипломної педагогічної освіти, затвердженого наказом Університету менеджменту 
освіти НАПН України від 05.06.2012 № 01-01/220, 28 травня 2014 року проведено І тур 
Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» у номінаціях: 
«Науково-методичне забезпечення початкової загальної освіти»; «Науково-методичне 
забезпечення профільного навчання в старшій школі»; «Науково-методичне забезпечення 
формування предметних компетентностей відповідно до освітніх галузей Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти та навчальних програм». 

На розгляд журі надійшло 8 матеріалів конкурсантів з 5 районів і 2 міст області, 
зокрема: Білопільського, Буринського, Лебединського, Путивльського, Шосткинського 
районів, міст Лебедин, Шостка та 1 матеріал працівника КЗ Сумський ОІППО.У рамках 
турніру роботу щодо популяризації методичних напрацювань систематично проводять 
методичні кабінети відділів (управлінь) освіти Білопільського (Євтушенко О.І.), 
Путивльського (Сахно О.І.) районів та міст Лебедин (Вялкова Л.В.), Шостка (Ларюк Е.Ф.). 
 Більшість матеріалів, надісланих до розгляду у 2014 році відповідали критеріям 
оцінювання конкурсних робіт, вимогам турніру, теоретично обґрунтовані, правильно 
структуровані. До недоліків робіт слід віднести відсутність у роботі саме методичної 
розробки конкурсанта за обраним напрямом турніру. 
 На підставі рішення журі І туру Всеукраїнського методичного турніру «Моє 
покликання – методист», переможцями методичного турніру визнано Попова Володимира 
Денисовича, методиста географії та економіки КЗ Сумський ОІППО; Касьяненко Світлану 
Василівну, методиста української мови та літератури Шосткинського районного 
методичного кабінету відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації; 
Брянцеву Світлану Миколаївну, методиста української мови та літератури Путивльського 
районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Путивльської районної 
державної адміністрації. 

Усі три роботи переможців від області отримали визнання на державному рівні, 
зокрема, за підсумками заочного (заключного) туру ІІІ Всеукраїнського методичного турніру 
«Моє покликання – методист», призові місця вибороли Попов В.Д., методист географії та 
економіки КЗ Сумський ОІППО– І місце на загальноукраїнському рівні та Брянцева С.М., 
методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Путивльської 
райдержадміністрації – ІІ місце на загальнодержавному рівні. Конкурсна робота Касьяненко 
С.В., методиста районного методичного кабінету відділу освіти Шосткинської 
райдержадміністрації, відзначена за змістовність та актуальність обраної теми. 
 Роботи переможців занесені до каталогу та картотеки обласного кабінету передового 
педагогічного досвіду КЗ Сумський ОІППО. 

Відповідно до наказу УОН Сумської ОДА від 15.04.2014 № 207-ОД «Про підсумки 
обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільних навчальних закладів у 2014 року», 
у березні 2014 року проведено ІІ (обласний) етап конкурсу на кращий Інтернет-сайт 
дошкільного навчального закладу. 

У 2014 році проведення І етапу конкурсу було організовано в 23 районах та містах 
області. До І етапу конкурсу було залучено 217 ДНЗ, що становило 42% від загальної 
кількості. 

Порівняно з попереднім роком, кількість Інтернет-сайтів у ДНЗ збільшилася на 111 
одиниць, що свідчить про розвиток Інтернет-середовища ДНЗ, формування й вдосконалення 
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інформаційно-комунікаційних компетентностей адміністративно-педагогічного складу 
працівників, сприяння використанню Інтернет-ресурсів в управлінській, навчально-
методичній роботі, роботі з батьками вихованців, громадськістю. 

Успішно використані можливості існуючих Інтернет-сайтів навчально-виховних 
комплексів Конотопського (18), Лебединського (23), Путивльського (15) районів щодо 
висвітлення на їх сторінках роботи дошкільних відділень.  

Відповідально поставилися до проведення конкурсу в Конотопському, 
Кролевецькому, Краснопільському, Буринському, Охтирському, Глухівському, Сумському 
районах та містах Лебедин, Суми, Ромни, Шостка, Охтирка.  

До участі в обласному етапі конкурсу надійшли заявки від 22 ДНЗ. Підсумки ІІ 
(обласного) етапу конкурсу показали, що ДНЗ провели значну роботу щодо створення 
власних Інтернет-сайтів. Найбільш вдало вони оформлені в Сумському ДНЗ (ясла-садок) 
№ 26 «Ласкавушка» м. Суми, Козацькому НВК: ЗОШ І-ІІІ ступеня – ДНЗ Конотопської 
районної ради, Роменському ДНЗ (ясла-садок) № 8 «Дзвіночок» Роменської міської ради, 
Лебединському ДНЗ (ясла-садок) «Калинка» Лебединської міської ради, Угроїдському ДНЗ 
(ясла-садок) Угроїдської селищної ради Краснопільського району. Інтернет-сайти цих 
дошкільних установ відрізняються дизайном, оригінальністю оформлення, зручністю 
користування, інформаційним наповненням структурних компонентів, наявністю 
електронної бібліотеки. Інтернет-сайти Шосткинського ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Дзвіночок» 
Шосткинської міської ради відрізняється інформаційним і динамічним наповненням; 
Буринського ДНЗ (ясла-садок) №1 «Ромашка» – дієвим зв’язком з користувачем, 
Токарівського ДНЗ (ясла-садок) «Росинка» Токарівської сільської ради Сумського району – 
креативним наповненням. На Інтернет-сайтах Охтирського ДНЗ (ясла-садок) «Ластівка» 
Охтирської міської ради, Кролевецького ДНЗ (ясла-садок) № 7 Кролевецької міської ради 
Кролевецького району, Студенецького НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ «Берізка» Глухівської 
районної ради, Комишанського ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко» Комишанської сільської ради 
Охтирського району вдало висвітлено інформацію про ДНЗ, структуру методичної роботи. 

На підставі рішення журі обласного етапу конкурсу на кращий Інтернет-сайт ДНЗ у 
2014 році переможцями визначено: 

I місце – Сумський ДНЗ (ясла-садок) № 26 «Ласкавушка» м. Суми (laskavushka.com.ua); 
II місце – Козацький НВК ЗОШ І-ІІІ ступеня – ДНЗ Конотопської районної ради 

(http://veselka-dnz.tk); 
– Роменський ДНЗ (ясла-садок) № 8 «Дзвіночок» Роменської міської ради 
(http://romny-dzvinochoc.com.ua). 

III місце 
–

– Лебединський ДНЗ (ясла-садок) «Калинка» Лебединської міської ради 
(kalinka.net.ua); 
Угроїдський ДНЗ (ясла-садок) Угроїдської селищної ради Краснопільського 
району (ygroidy-yaslasad.jimdo.com).  

Лауреати обласного етапу конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного 
навчального закладу у 2014 році: 

За інформаційне 
наповнення і динамічність  
 

Шосткинський ДНЗ (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» 
Шосткинської міської ради (http://dnz-dzvinochok.jimbo.com). 

За дієвість та зручність у 
користуванні  
 

Буринський ДНЗ (ясла-садок ) №1 «Ромашка» Буринської 
міської ради Буринського району (romashkasad.at.ua).  

За креативність наповнення Токарівського ДНЗ (ясла-садок) «Росинка» Токарівської 
сільської ради Сумського району 
(https://sites.google.com/site/tokaridnz). 

За оригінальність дизайну Охтирський ДНЗ (ясла-садок) «Ластівка» Охтирської міської 
ради (lastivka.sumy.ua). 
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На виконання наказу УОН Сумської ОДА від 17.01.2014 № 20-ОД «Про проведення 
обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників 
дошкільних навчальних закладів у 2014 році», з 10 квітня по 25 травня 2014 року у ДНЗ 
Сумської області проведено відповідний захід. 

У 2014 році проведення ІІ етапу виставки-огляду було організовано в 22 районах та 
містах області, до участі у конкурсу долучилися 97 педагогів ДНЗ. 

Відповідально поставилися до проведення виставки-огляду в Глухівському, 
Кролевецькому, Недригайлівському, Охтирському районах та містах Глухів, Лебедин, Суми, 
Конотоп, Ромни, Шостка, Охтирка. Про це свідчать зміст представлених методичних 
розробок педагогів. 

До участі в обласному етапі виставки-огляду надійшли заявки від 22 педагогів ДНЗ. 
Підсумки ІІІ (обласного) етапу виставки-огляду показали, що педагогічні працівники ДНЗ 
провели значну роботу щодо оновлення та вдосконалення змісту дошкільної освіти, пошуку 
новітніх педагогічних ідей. Найбільш повно відповідають вимогам критеріїв оцінювання 
матеріали педагогів: Янцер Оксани Володимирівни, керівника гуртка Конотопського ДНЗ 
(ясла-садок) № 14 «Калинка» Конотопської міської ради; Жук Оксани Дмитрівни, 
інструктора з фізичного виховання Сумського НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ № 11 
«Муравонька»; Оксьом Ольги Іванівни, вихователя Роменського ДНЗ (ясла-садок) № 8 
«Дзвіночок» Роменської міської ради; педагогічного колективу Охтирського ДНЗ (ясла-
садок) «Орлятко» Охтирської міської ради; Філь Світлани Василівни, вихователя 
Пологівського ДНЗ (ясла-садок) «Черемшина» Пологівської сільської ради Охтирського 
району; Бойко Ірини Іванівни, музичного керівника Лебединського ДНЗ (ясла-садок) 
«Ромашка» Лебединської міської ради.  

 
На підставі рішення журі обласної виставки-огляду кращих методичних розробок 

педагогічних працівників ДНЗ у 2014 році переможцями визнано: 
I місце Янцер Оксану Володимирівну, керівника гуртка Конотопського ДНЗ (ясла-

садок) № 14 «Калинка» Конотопської міської ради. 
II місце Жук Оксану Дмитрівну, інструктора з фізвиховання Комунальної установи 

Сумський НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ № 11 «Муравонька»; 
Оксьом Ольгу Іванівну, вихователя Роменського ДНЗ (ясла-садок) № 8 
«Дзвіночок» Роменськоїміської ради. 

ІІІ місце Педагогічний колектив Охтирського ДНЗ (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської 
міської ради; 
Філь Світлану Василівну, вихователя Пологівського ДНЗ (ясла-садок) 
«Черемшина» Пологівської сільської ради Охтирського району; 
Бойко Ірину Іванівну, музичного керівника Лебединського ДНЗ (ясла-садок) 
«Ромашка» Лебединської міської ради. 

 
Лауреатами обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів у 2014 році визнано: 
За впровадження проблемно-ігрових 
методів у логіко-математичному 
розвитку дошкільників 
 

Козловську Віру Володимирівну, вихователя 
Шосткинського ДНЗ (ясла-садок) №10 «Незабудка» 
Шосткинської міської ради. 

За сучасні підходи до формування 
здоров’язбережувальної 
компетентності  
 

Левченко Любов Дмитрівну, вихователя 
Глухівського ДНЗ (центр розвитку дитини) 
«Світлячок» Глухівської міської ради 

За розробку віршованих авторських 
казок для дітей дошкільного віку  

Мягких Олену Миколаївну, вихователя 
Студенецького НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ 
«Берізка» Глухівської районної ради. 
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За оригінальність підходу у розвитку 
творчих здібностей дошкільників  

Маланій Віру Михайлівну, вихователя-методиста 
Кролевецького ДНЗ (ясла-садок) №10 «Горобинка» 
Кролевецької міської ради. 

За використання проектної технології 
у роботі з родиною  

Токаренко Світлану Григорівну, вихователя 
Недригайлівського ДНЗ (ясла-садок) «Барвінок» 
Недригайлівської селищної ради Недригайлівського 
району Сумської області. 

 
Роботи переможців конкурсів поновили картотеку та каталог обласного кабінету 

передового педагогічного досвіду. 
 
5.6. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 
 
Протягом 2014 року робота за напрямом «Здібні, обдаровані, талановиті» у КЗ 

Сумський ОІППО здійснювалась у рамках обласної науково-методичної проблеми 
«Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога, як 
важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та 
інтелектуальному розвитку учнів». Виявлення, підтримка, розвиток обдарованої учнівської 
молоді та створення відповідного навчально-виховного середовища, осередку успіху – це той 
напрям роботи, який був і залишається одним із домінуючих у роботі працівників інституту . 

З метою розширення форм методичної співпраці з зазначеного напрямку навчально-
методичний відділ післядипломної освіти КЗ Сумський ОІППО у відповідності до 
підписаних угод співпрацює з Інститутом обдарованої дитини НАПН України (договір про 
співпрацю № 172012 від 06.11.2012); Полтавським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти (договір про співпрацю № 20/2012 від 20.08.2012). 

Працівники навчально-методичного відділу післядипломної освіти взяли участь у 
заходах Міжнародного рівня (таблиця 5.8). 

Таблиця 5.8. 
Участь у Міжнародних заходах за напрямом «Обдаровані діти» 

 

№ 
з/п Статус Тема Місце 

проведення 

Дата 
прове-
дення 

Форми 
участі 

1. Міжнародний 
фестиваль 
педагогічних 
інновацій 

Інновації у неперервному 
розвитку педагогічного 
працівника 

м. Черкаси 18-19.09. 
2014 

Статті 

2. Міжнародна 
науково-практична 
веб-конференція 

Теорія і практика 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

м. Полтава 31.10. 
2014 

Виступи з 
доповідями 

 
Під час заходів висвітлювався досвід роботи педагогів області з обдарованою 

учнівською молоддю у контексті міжнародної співпраці, участі у міжнародних програмах та 
наукових проектах: «Мережа громадянської освіти в Україні», «Міжкультурна освіта в 
Україні», «Intelнавчання для майбутнього», «Громадянська освіта в Україні», «Навчання 
толерантності», «Формування лідерів сучасної освіти». Так, за напрямом міжнародної 
співпраці та євроінтеграції навчальними закладами області реалізовувались міжнародні 
проекти  «Громадські платформи освітньої реформи в Україні», «Навчання толерантності», 
«Діалог в освіті: порозуміння, співпраця, зміни», «Виховання толерантності на прикладі 
вивчення історії Голокосту»; «Сприяння розвитку громадянської освіти для України», 
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українських DSD-шкіл, «Програми обміну для майбутніх лідерів»; співпраця з Корпусом 
миру США в Україні; ідеї створення Євроклубу «ЄвроТЕАМ». 

З метою виявлення, підтримки творчо-обдарованої учнівської молоді та сприяння 
розкриттю її таланту, у Сумській області організовано результативну участь учнів у 
конкурсах:  

- Міжнародного рівня: мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 
ім. Тараса Шевченка (11 переможців), української мови імені Петра Яцика (1 переможець), 
природознавча гра «Геліантус» (19 переможців), «Кенгуру» (22232 учасника, добрий та 
відмінний результат  9462 учні, що складає 43 %) (рисунок 5.1 5.6);  

- Всеукраїнського рівня: учнівські олімпіади з базових дисциплін (загальна кількість 
учасників – 1288, кількість переможців – 607); ІV етап Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» (2 переможці), природничо-математичного 
спрямування «Колосок» (14171 дипломів); юних фізиків «Левеня» (3458 дипломів); турнірах: 
з фінансової грамотності (І місце), юних журналістів (ІІ місце); юних математиків, юних 
істориків; інтерактивних конкурсах: юних істориків «Лелека», «Web-дизайн, анімація, 
мультиплікація»; математичних боях ім. І.І. Ляшка «Нейро – 2014» (2 призові дипломи), 
«Соняшник» (2380 дипломів), «Кришталева сова» (1927 дипломів);  

- обласного рівня: конкурсах «Кібернетичний всесвіт» з інформаційних технологій, 
«Совенятко»; естафеті-огляді на кращий стан цивільної оборони; обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН; 
освітньому проекті «Рідна Сумщина» за напрямами: «Історичні події», «Пам’ятки 
архітектури», «Видатні земляки», «Історико-культурні та природні заповідники»; грі «Що? 
Де? Коли?» (з правознавства).  

Із метою науково-методичного супроводу роботи з обдарованими дітьми для 
завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад), в області, протягом звітного періоду, 
проведено обласний семінар-нараду «Організація роботи з обдарованою молоддю» 
(13.03.2013, Павловська Л.М., Удовиченко І.В.). Для педагогів області – за напрямом роботи 
з обдарованою учнівською молоддю реалізовано ряд методичних заходів (таблиця 5.9). 

Також методистами КЗ Сумський ОІППО узагальнювався передовий педагогічний 
досвід учителя Буринської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Буринської районної ради Москаленка 
А.А. за темою «Розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів на уроках світової 
літератури» (протокол № 6 від 30.01.2014, Захарченко І.О.) та поширювався передовий 
педагогічний досвід учителя біології та основ здоров’я Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Сумської районної ради Токар Н.М. за темою «Особистісно зорієнтоване навчання з 
використанням інтерактивних технологій як основа творчої діяльності учнів у процесі 
вивчення біології та основ здоров’я» (під час постійно діючого обласного семінару 
«Інноваційна діяльність учителів хімії, біології та основ здоров’я»). 

Із метою підтримки обдарованої учнівської молоді реалізовано ряд заходів із залучення 
та науково-методичного супроводу обдарованої учнівської молоді (таблиця 5.10). 
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Таблиця 5.9. 
Форми методичної роботи з педагогами області за напрямом роботи з обдарованою 

учнівською молоддю 
 

№ 
з/п ПІБ Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Кількість 
учасників Форма 

підбиття 
підсумків 

(наказ, лист, 
публікація) 

За
га

ль
на

 

П
ре

дс
та

вн
ик

ів
 

ор
га

ні
в 

вл
ад

и 

1. Свєтлова Т.В. Обласна інструктивно-
методична нарада 
Проведення міжнародної 
математичної гри «Кенгуру» 

13.03.2014 25  Інструктаж 

2. Голубенко Т.С. 
 

Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Організація та проведення 
Міжнародного інтерактивного 
учнівського природничого 
конкурсу «КОЛОСОК» 

08.09.2014 25  Інструктаж 

3. Голубенко Т.С. Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Організація та проведення 
Міжнародної природознавчої 
гри «Геліантус – 2014» 

17.09.2014 25  Інструктаж 

4. Іваненко Н.Е. Обласний інструктивно-
методичний семінар-нарада 
Організація і проведення 
Всеукраїнських конкурсів з 
інформатики (Web-дизайн, 
анімація, мультиплікація, 
«Бобер») 

02.10.2014 25  Інструктаж 

5. Голубенко Т.С. 
 

Обласний семінар  
Інноваційна діяльність учителя 
біології, хімії, 
природознавства, основ 
здоров’я у процесі роботи з 
обдарованими учнями 

21-22.10. 
2014 

25  Рекомендації 

6. Медведєв І.А. 
Удовиченко І.В. 
Павловська Л.М. 
Тихенко Л.В. 

Обласна науково-практична 
конференція 
Обдарована молодь – успішна 
держава 

26.11.2014 200 1 Резолюція 

7. Свєтлова Т.В. Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Особливості проведення 
міжнародної математичної гри 
«Кенгуру» 

28.11.2014 25 – Інструктаж 
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Таблиця 5.10. 
Міжнародні, Всеукраїнські, обласні заходи з виявлення обдарованої учнівської молоді 

 
№ 
з/п Статус заходу Назва заходу 

Загальна 
кількість 
учасників 

Кількість переможців, призових 
дипломів 

(І, ІІ, ІІІ ступенів) 
1 2 3 4 5 

1. Міжнародний Міжнародна 
природознавча гра 
«Геліантус –2013» 
для учнів 5-11 класів 
ЗНЗ 

2649 
учнів  

Абсолютний переможець на 
міжнародному рівні – 19 
дипломів І ступеня – 44 дипломів 
ІІ ступеня – 106 дипломів 
ІІІ ступеня – 120 дипломи 
Грамоти з біології – 53 
Грамоти з географії – 48 
Грамоти з хімії – 65  
Грамоти з фізики – 74 
Сертифікатів учасника 

2. Міжнародний  
 

ІV етап 
Міжнародного 
конкурсу з 
української мови 
імені Петра Яцика 

27 учнів Диплом ІІ ступеня – Ковтун 
Валерія, учениця Роменської СШ 
І-ІІІ ступенів №1  
ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради 

3. Міжнародний Міжнародний мовно-
літературний конкурс 
учнівської та 
студентської молоді 
імені Т.Шевченка  

21 учень Дипломів І ступеня – 2 учні 
Дипломів ІІ ступеня – 6 учнів 
Дипломів ІІІ ступеня – 3 учні 
Усього – 11 переможців  
 

4. Міжнародний Міжнародний 
конкурс «Кенгуру» 

22232 
учнів 
(516 ЗНЗ)  

Сертифікати 
«Відмінний результат» – 1870 
«Добрий результат» –7692 

5. Всеукраїнський  Конкурс 
«Об’єднаймося ж, 
брати мої», номінація 
«Історія України та 
державотворення» 

Подано 
на ІІІ 
етап 42 
роботи 

Переможець IV етапу – Губський 
Володимир Євгенович, учень  
10 класу Сумської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 12 м. Суми 

6. Всеукраїнський  Конкурс учнівської 
творчості 
«Об’єднаймося ж, 
брати мої!»  

5 Переможець IV етапу – Шеденко 
Зореслава, учениця Берестівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради 

7. Всеукраїнський  Конкурс 
«Нейро-2014»  

3 Дипломи відсутні 

8. Всеукраїнський Українознавча гра 
«Соняшник» 
 

Кількість 
учнів – 
14386 
 

Дипломів Всеукраїнського рівня 
І ступеня – 470 
ІІ ступеня – 738 
ІІІ ступеня – 1172 
Дипломів регіонального рівня 
І ступеня – 1208 
ІІ ступеня – 1580 
ІІІ ступеня 1754 
Диплом переможця (учні 1-2 
класів) – 975 
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1 2 3 4 5 
9. Всеукраїнський  Турнір юних 

журналістів 
4 
команди 

Диплом ІІ ступеня – команда 
Сумської СШІ-ІІІ ступенів № 10 
ім. О. Бутка 
Диплом ІІІ ступеня – команда 
Сумської гімназії № 1 

10. Всеукраїнський Конкурс «Левеня» Кількість 
учнів – 
7698 

Сертифікати 
«Відмінний результат» – 771 
«Добрий результат» – 2687 
«Учасник» – 4240 

11. Всеукраїнський Конкурс 
«Кришталева сова» 

Усього 
учасників 
– 2913 

І місце – 672 дипломи 
ІІ місце – 676 дипломів 
ІІІ місце – 579 дипломів 
сертифікатів – 986 

12. Всеукраїнський Турнір «Фінансова 
грамотність» 

1 команда Диплом І ступеня 

13. Всеукраїнський Конкурс «Колосок 
весна» 

Усього 
учасників 
– 14354 

«Золотий колосок» – 4704 
дипломів 
«Срібник колосок» – 9467 
дипломів 

14. Обласний  Інтелектуальна гра 
«Що? Де? Коли»  

102 І місце – Сумська СШ І-ІІІ 
ступенів № 10 ім. О. Бутка  
м. Суми; 
ІІ – Путивльська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 Путивльської 
районної ради; 
ІІІ – Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 15 м. Суми 
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Рисунок 5.1 Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (2012-2014 рр.) 
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Рисунок 5.2 Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка (2011-2014 рр.) 
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Рисунок 5.3 Всеукраїнська гра «Соняшник» (2010-2014 рр.) 
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Рисунок 5.4. Всеукраїнський конкурс «Нейро-2012» (2012-2014 рр.) 
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Рисунок 5.5. Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус – природознавство для дорослих» 
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Рисунок 5.6. Міжнародний конкурс «Кенгуру» (кількість учнів) 

 
Відповідно до листів Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій 

і змісту освіти», МОН України від 20.11.2013 № 14.1/10-3811 та від 06.10.2014 № 14.1/1-
3197, за сприяння Університету банківської справи Національного банку України, у 
співпраці з Програмою Розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II), з 13 по 15 
листопада 2014 року відбувся І Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова 
грамотність». Варіативний курс «Фінансова грамотність» вивчається у 10-ому класі 16-ти 
ЗНЗ Сумської області. 

У турнірі брали участь 13 учнівських команд з різних регіонів України: команди 
Сумської, Херсонської, Харківської, Миколаївської, Запорізької, Черкаської, 
Кіровоградської, Житомирської, Донецької, Київської, Дніпропетровської областей та міст 
Київ і Дніпропетровськ. За підсумками фінальної гри турніру призерами стали: 

– І місце, Сумська область (м. Конотоп); 
– ІІ місце, Харківська область (м. Харків); 
– ІІІ місце, Київська область (м. Біла Церква); 
– ІІІ місце, Донецька область (м. Маріуполь) 
Переможці турніру – учні: Конотопської гімназії Батюта Євгеній (10 клас), Богачек 

Єлизавета (11 клас), Федоренко Роман (11 клас), Чаманов Руслан (10 клас) та Лучко 
Станіслав – учень 11 класу Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Конотопської міської ради. Керівник команди – Олех Анатолій Петрович, учитель економіки 
Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради, учитель-
методист. 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
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Таблиця 5.11. 
 

Результати проведення обласного природничо-математичний конкурсу «Совенятко» 
 

№ 
з/п Район 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

1 2 3 4 5 6 
1 Білопільський - - - - 
2 Буринський диплом ІІІ 

ступеня 
- - - 

3 В-Писарівський - - - - 
4 Глухівський - - - - 
5 Конотопський - диплом І 

ступеня 
диплом ІІ 
ступеня 

диплом І 
ступеня 

6 Краснопільський - - - -- 
7 Кролевецький - - - - 
8 Лебединський - - - - 
9 Л-Долинський - - - - 
10 Недригайлівський - - - - 
11 Охтирський - - - - 
12 Путивльський - - - - 
13 Роменський - - - - 
14 С-Будський - - - - 
15 Сумський диплом ІІ 

ступеня 
- - - 

16 Тростянецький -  - - 
17 Шосткинський - - - - 
18 Ямпільський 

 
- - диплом ІІ 

ступеня 
диплом 
ІІІступеня 

19 м. Глухів - - - - 
20 м. Конотоп диплом ІІ 

ступеня 
диплом ІІІ 
ступеня 

- - 

21 м. Лебедин диплом ІІІ 
ступеня 

диплом ІІІ 
ступеня 

диплом ІІІ 
ступеня 

диплом ІІ 
ступеня 
 

22 м. Охтирка диплом І 
ступеня 

- диплом І 
ступеня 

диплом ІІ 
ступеня 

23 м. Ромни - диплом ІІ 
ступеня 

- диплом ІІІ 
ступеня 

24 м. Шостка - - - - 
25 м. Суми - диплом ІІ 

ступеня 
диплом ІІІ 
ступеня 

- 
 

Загальна кількість 
учасників 50 50 50 50 
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Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого 
наказом МОН, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 та на виконання наказів: 
МОН України від 05.08.2013 № 1079 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 
турнірів з навчальних предметів у 2013-2014 навчальному році», УОН Сумської ОДА від 
26.11.2013 № 895-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та 
участь команд учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013-
2014 навчальному році» в області проведено І, ІІ, ІІІ етапи учнівських олімпіад з математики; 
біології; фізики; історії; правознавства; хімії; географії; української мови та літератури; 
інформатики; інформаційних технологій; основ економічних знань; трудового навчання; 
англійської, німецької, французької мов; російської мови та літератури; астрономії; екології; 
психології та педагогіки; фізичної культури та спорту.  

В обласному етапі олімпіад взяли участь 1288 учнів 7-11 класів ЗНЗ, що на 145 менше 
від запланованої кількості учасників (1433 чол.).  

Згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, на обласному етапі 
визначено 607 призових місць (І – 61, ІІ – 159, ІІІ – 387). Результати Всеукраїнських 
учнівських олімпіад свідчать про достатній рівень знань учасників змагань (таблиця 5.12). 

 
Таблиця 5.12. 

Статистика олімпіадних змагань, кількості учасників та призових дипломів  
2013-2014 рр. 

 
№ 
з/п 

Дата 
проведення Предмет Заявки Прибуло Місця 

І ІІ ІІІ 
 1. 17-19.01.14 Трудове навчання (9, 11 кл.) 71 67 4 9 19 
 2. 19-20.01.14 Екологія (10-11 кл.) 29 27 2 4 7 
 3. 20-21.01.14 Правознавство (9-11 кл.) 73 72 3 9 24 
 4. 21-22.01.14 Німецька мова (9-11 кл.) 44 41 3 6 11 
 5. 21-22.01.14 Французька мова (9-11 кл.) 11 9 2 - 2 
 6. 22-23.01.14 Фізика (8-11 кл.) 83 77 4 9 16 
 7. 23-24.01.14 Російська мова (9-11 кл.) 73 69 3 8 23 
 8. 24-25.01.14 Біологія (8-11 кл.) 104 101 4 13 33 
 9. 25-27.01.14 Фізична культура (11 кл.) 54 52 2 6 18 
10. 27-28.01.14 Географія (8-11 кл.) 97 90 4 11 29 
11. 28-29.01.14 Укр. мова та літ-ра (8-11 кл.) 109 105 4 14 34 
 12. 29-30.01.14 Астрономія (10-11 кл.) 22 20 1 2 3 
 13. 01-02.02.14 Інформатика (8-11 кл.) 36 32 2 2 8 
 14. 02-03.02.14 Англійська мова (9-11 кл.) 100 93 3 10 33 
 15. 03-04.02.14 Математика (7-11 кл.) 103 100 5 12 24 
 16. 04-05.02.14 Педагогіка та психологія 

(10-11 кл.) 
32 30 1 4 10 

 17. 05-06.02.14 Економіка (9-11 кл.) 43 40 3 5 11 
 18. 06-07.02.14 Історія (8-11 кл.) 106 101 4 14 32 
 19. 07-08.02.14 Хімія (8-11 кл.) 100 95 4 13 29 
 20. 08-09.02.14 Інформаційні технології 

(9-11 кл.) 
68 67 3 8 21 

РАЗОМ 1358 1288 61 159 387 
Показники минулого року 1321 1261 63 157 378 

Різниця > 37 > 27 < 2 > 2 > 10 
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Найкращі результати виявили учні м. Суми (118 переможців), м. Шостка (71), 
м. Конотоп (55), Кролевецького району (41 переможець).  
 Із загальної кількості переможців 57,6% (350 призових місць) посіли учні закладів 
нового типу (спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв) (таблиця 5.13).  

Найбільшу кількість переможців (понад 30 учнів із кожного навчального закладу) 
підготували: Шосткинський НВК: СШ І-ІІ ступенів-ліцей Шосткинської міської ради, 
Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка м. Суми, Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради. 
 

Таблиця 5.13. 
Результативність участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів районів (міст) у 

ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад 2013-2014 н. р. 
 

Адміністративний район, 
міст 

Кількість 
учасників 

Кількість 
переможців 

% 
резуль-

тативності 

Рейтин-
гове місце

2013-
2014 

Рейтин- 
гове 
місце 

2012-2013 
1 2 3 4 5 6 

м. Суми 130 118 90,8 1 1 
м. Шостка 102 71 69,6 2 3 
Кролевецький район 68 41 60,3 3 7 
Кадетський корпус 37 22 59,5 4 2 
Обласна гімназія-інтернат 32 19 59,4 5 6 
м. Глухів 33 19 57,6 6 4 
Тростянецький район 44 24 54,5 7 11 
м. Конотоп 110 55 50 8 5 
м. Ромни 57 28 49,1 9 6 
м. Охтирка 54 25 46,3 10 7 
Білопільський район 40 18 45 11 9 
Шосткинський район 22 9 40,9 12 22 
Краснопільський район 24 10 38,5 13 20 
Глухівський район 34 13 38,2 14 8 
Конотопський район 35 13 37,1 15 18 
С-Будський район 42 15 35,7 16 10 
Сумський район 42 14 33,3 17 12 
м. Лебедин 56 18 32,1 18 14 
Путивльський район 45 13 28,9 19 13 
Роменський район 37 10 27 20 13 
Ямпільський район 38 10 26,3 21 18 
Буринський район 33 7 21,2 22 17 
Л-Долинський район 42 8 19 23 17 
Охтирський район 34 6 17,6 24 16 
В-Писарівський район 23 3 13 25 15 
Лебединський район 31 4 12,9 26 21 
Недригайлівський район 32 3 9,4 27 19 
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Таблиця 5.14. 
Співвідношення кількості набраних балів переможцями до максимально можливої 

 

№ 
з/п Назва предмета Класи 

Максимально 
можлива 

кількість балів 

Набрані бали 
переможцями % вірних 

відповідей І місце 
1. Трудове навчання 9-11 160 158-128 99-80 
2. Екологія 10-11 125 94-78 75-62 
3. Правознавство 9-11 105 77-71 73-68 
4. Німецька мова 9-11 125 111-110 89-80 
5. Французька мова 9-11 120 112-92 90-73 
6. Фізика 8-11 35 24-20 69-57 
7. Російська мова та література 9-11 80 67 84 
8. Біологія 8-11 185-109 118-87 80-64 
9. Географія 8-11 91-84 72-54 86-60 
10. Українська мова та література 8-11 89-64 77-51 87-80 
11. Астрономія 10-11 50 30 60 
12. Інформатика 8-11 1000 887-817 89-82 
13. Англійська мова 9-11 130 119-102 92-79 
14. Математика 7-11 49-35 36-23 74-66 
15. Педагогіка, психологія 10-11 75 69 92 
16. Економіка 9-11 80 76-69 95-86 
17. Історія 8-11 88-75 70-64 85-80 
18. Хімія 8-11 100 93-76 93-76 
19. Інформаційні технології 9-11 200 157-143 79-72 

 
З метою участі учнів ЗНЗ області в наступному етапі змагань, науково-педагогічними 

працівниками КЗ Сумський ОІППО у лютому-березні проведено відбірково-тренувальні 
збори. 

ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014 році відбувся у період – 22.03-
12.04.2014 року. 

Понад рейтингову кількість учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
до складу команди учнів Сумської області включено переможця фінального етапу 
міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка. Команда учнів-учасників ІV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013-
2014 н. р. становила  84 учні (2011-2012 н. р.  83 учасника, 2010-2011 н. р. – 79 учасників, 
2011-2012 н. р. – 84 учасника, 2012-2013 н. р. – 76 учасників).  

У розрізі навчальних предметів та отриманих призових дипломів, результативність 
участі команди учнів Сумської області в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
виглядає наступним чином (таблиця 5.15). 
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Таблиця 5.15. 
 

Результативність участі команди учнів Сумської області  
в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 

№ 
з∕п 

Навчальний 
предмет 

2013-2014 н. р. 

Ра
зо

м
 

2012-2013 н. р. 

Ра
зо

м
 

2011-2012 н. р. 

Ра
зо

м
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
ас

ни
кі

в Призові 
дипломи 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
ас

ни
кі

в Призові 
дипломи 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
ас

ни
кі

в Призові 
дипломи 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Математика 8 – 2 1 3 5   2 2 4  1 2 3 
2 Біологія 4 1 – 2 3 4    – 4  1 1 2 
3 Хімія 7 2 – 3 5 6  1 3 4 8   5 5 
4 Фізика 4 – – 2 2 6    – 6   2 2 
5 Астрономія 2 – – – – 2    – 2    – 
6 Географія 4 – – – – 4   1 1 6   1 1 
7 Економіка 4 1 – 3 4 3   2 2 6  1 3 4 
8 Правознавство 3 – – 2 2 4    – 3   1 1 
9 Історія 4 – – – – 3  1  1 10  2 1 3 
10 Англ. мова 3 1 - 1 2 3    – 3  1  1 
11 Українська 

мова та л-ра 
8 - 1 5 6 4 1 2  3 6   3 3 

12 Трудове 
навчання 

8 2 3 2 7 8 2 3 2 7 6 2 1 2 5 

13 Французька 
мова 

3 – – – – 3    – 3    – 

14 Інформатика 5 – 1 2 3 3  1 1 2 3   1 1 
15 Німецька 

мова 
3 – – – – 3    – 3    – 

16 Російська 
мова та л-ра 
 

4 – 1 1 2 7   5 5 5 1 1 1 3 

17 Інформаційні 
технології 

5 1 1 – 2 3 1  1 2 2   1 1 

18 Екологія 2 – – – – 2   1 1 2   1 1 
19 Педагогіка, 

психологія 
1 – – – – 1   1 1 1   1 1 

20 Фізична 
культура 

2 1 - - 1 2   1 1      

Разом 84 9 9 24 42 76 4 8 20 32 83 3 8 26 37 

 
Загальна ж кількість призових дипломів команд учнів-учасників ІV-х етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад за останні чотири роки: 2009-2010 н. р. – 42 дипломи, 
2010-2011 н. р. – 32 дипломи, 2011-2012 н. р. – 37 дипломів, 2012-2013 н. р.  32 дипломи, 
2013-2014 н. р – 42 дипломи (рисунок 5.7). 
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Рисунок 5.7. Кількість призових дипломів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 
Таблиця 5.16. 

Переможці ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014 року  
 

№ 
з∕п 

Навчальний 
предмет ПІБ Навчальний заклад Призове 

місце 
1 2 3 4 5 

1 Трудове 
навчання 

Назар’єва 
Ксенія Миколаївна 

Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27 
м. Суми 

І 

Храпунов 
Олег Вікторович 

Глухівська ЗОШІ-ІІІ ступенів № 6 
Глухівської міської ради 

І 

Василенко  
Ольга Олексіївна 

Кролевецька СШ І-ІІІ ступенів № 3 
Кролевецької районної ради 

ІІ 

Решетник Роман 
Володимирович 

Липоводолинська СШ І-ІІІ 
ступенів Липоводолинської 
районної ради 

ІІ 

Токарєва Богдана 
Григорівна 

Великочернеччинська СШ І-ІІІ 
ступенів Сумської районної ради  

ІІ 

Балюра Катерина 
Олександрівна 

Роменська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 ім. 
П.І. Калнишевського Роменської 
міської ради 

ІІІ 

Кириченко Артем 
Сергійович 

Глухівський НВК: ЗОШ І-ІІ 
ступенів – ДНЗ № 4 Глухівської 
міської ради  

ІІІ 

2 Українська 
мова та 
література 

Бережна Наталія 
Анатоліївна 

Лебединська СШ І-ІІІ ступенів № 7 
Лебединської міської ради 

ІІ 

Загородня Дарина 
Олександрівна 

Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 7 
м. Суми 

ІІІ 

Ковтун Валерія 
Валеріївна 

Роменська СШ І-ІІІ ступенів № 1  
ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради Сумської 
області 

ІІ 

Сурган Ярослава 
Олегівна 
 
 

Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 7 
м. Суми  

ІІІ 
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1 2 3 4 5 
  Бричка Неля 

Сергіївна 
Сумська СШ I-III ступенів № 7 
м. Суми  

ІІІ 

Демиденко Євгенія 
Вікторівна 

Сумська СШ I-III ступенів № 17 
м. Суми  

ІІІ 

3 Інформаційні 
технології 
 

Попов 
Нікіта Вікторович 

Шосткинський НВК: СШ І-ІІІ 
ступенів – ліцей Шосткинської 
міської ради 

І 

Усик Роман 
Володимирович 

Шосткинська СШ І-ІІІ ступенів 
№ 1 Шосткинської міської ради  

ІІ 

4 Російська 
мова та 
література 

Жученко  
Вікторія Валеріївна 

Сумська СШІ-ІІІ ступенів № 10 
ім. О. Бутка м. Суми 

ІІІ 

Коваленко Ольга 
Олександрівна 

Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
7 Конотопської міської ради 

ІІ 

5 Інформатика Шипік Максим 
Дмитрович 

Сумська СШІ-ІІІ ступенів № 17 
м. Суми 

ІІІ 

Московець Наталія 
Сергіївна 

Роменська спеціалізована ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 2 ім. А.Ф.Йоффе 
Роменської міської ради  

ІІІ 

Летюка Владислав 
Вікторович 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради м. Суми  

ІІ 

6 Математика Кролевецький Денис 
Юрійович 

Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 10 
ім. О. Бутка м. Суми  

ІІ 

Косьмін Родіон 
Євгенович 

Шосткинський НВК: СШ І-ІІ 
ступенів – ліцей Шосткинської 
міської ради 

ІІІ 

Фірстенко Валерій 
Миколайович 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради  

ІІ 

7 Хімія Коломієць Дмитро 
Юхимович  

Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 10 ім. 
О. Бутка м. Суми  

ІІІ 

Дорошенко Ілля 
Олексійович  

Шосткинський НВК: СШ І-ІІ 
ступенів – ліцей Шосткинської 
міської ради  

І 

Маковецька 
Єлизавета 
Миколаївна  

Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 
ім. Б. Берестовського м. Суми  

ІІІ 

Ленда Павло 
Романович  

Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус»  
ім. І.Г. Харитоненка 

І 

Андріашвілі 
Владислав 
Альбертович  

Жовтнева СШ І-ІІІ ступенів 
Білопільської районної ради  

ІІІ 

8 Фізична 
культура 

Олешко Дмитро 
Вікторович 

Червоненська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Сумської районної ради  

І 

9 Економіка Колеснікова Лія 
Олександрівна 

Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 17 
м. Суми  

І 

Грибініченко 
Руслана Андріївна 

Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 17 м. 
Суми  

ІІІ 

Шиянова Єлизавета 
Вячеславівна 

Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 10 
ім. О. Бутка м. Суми  

ІІІ 
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1 2 3 4 5 
  Таперік Олександр 

Андрійович 
Конотопська СШ І-ІІІ ступенів № 3 
Конотопської міської ради  

ІІІ 

10 Правознавство Подоляка Тетяна 
Олегівна 

Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 7 
м. Суми  

ІІІ 

Криворучко Анна 
Олексіївна 

Рибальська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Охтирської районної ради  

ІІІ 

11 Біологія Пилипко Катерина 
Владиславівна 

Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 
Охтирської міської ради  

ІІІ 

Шевцова Катерина 
Олександрівна 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради  

ІІІ 

Калініченко Каріна 
Олександрівна 

Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Охтирської міської ради  

І 

12 Фізика Кочетков Денис 
Олександрович 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради Сумської області 

ІІІ 

Ковнер Анна 
Андріївна 

Сумська СШ  
І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми  

ІІІ 

13 Англійська 
мова 

Сичова Анастасія 
Сергіївна  

Конотопська гімназія Конотопської 
міської ради  

ІІІ 

Кущенко Катерина 
Михайлівна  

Конотопська гімназія Конотопської 
міської ради  

І 

 
100 % результативність у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад2014 року 

вибороли учні-учасники олімпіади з економіки (2 учасника, 2 призових дипломи), 88 % 
результативності – олімпіада з трудового навчання (8 учасників, 7 призових дипломів), 75 % 
– біологія (4 учасника, 3 дипломи) 75 % – українська мова та література (8 учасників, 6 
дипломів). 

Таблиця 5.17. 
Співвідношення кількості учасників до переможців ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 2014 року 
 

№ 
з∕п Район, місто, навчальний заклад Кількість 

учасників 
Кількість 

переможців 

% 
результатив-

ності 
1 2 3 4 5 
1 Сумський район 2 2 100 
2 м. Лебедин 1 1 100 
3 Л-Долинський район 1 1 100 
4 Охтирський район 1 1 100 
5 м. Ромни 4 3 75 
6 м. Конотоп 6 4 66 
7 м. Охтирка 3 2 66 
8 м. Шостка 7 4 57 
9 м. Суми 38 19 50 
10 м. Глухів 5 2 40 
11 Державний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус» ім.І.Г.Харитоненко 

3 1 33 

12 Білопільський район 3 1 33 
13 Кролевецький район 4 1 25 
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1 2 3 4 5 
14 Глухівська ЗОШ-інтернат ім. 

М.І.Жужоми Сумської обласної ради 2 – – 

15 Обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих 
дітей 

1 – – 

16 Конотопський район 1 – – 
17 Лебединський район 1 – – 

18 С.Будський район 1 – – 
Разом 84 42 50 

 
На допомогу вчителям області на сайті інституту функціонує «Мобільна сторінка 

методиста», де викладено та оновлюються інструктивно-методичні рекомендації щодо 
проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, особливості організації проведення 
ІІІ та участі учнів області в ІV етапі відповідних змагань; друком виходять статті, збірники, 
бюлетені, альманахи. 

 
5.7. Науково-методичний супровід виховної роботи 
 
Становлення демократичної держави асоціюється з високим рівнем правової культури 

та соціальною активністю громадян. Успіхи у цих процесах значною мірою залежать від 
готовності особистості жити в нових економічних та соціально-політичних умовах. Вимогою 
часу та актуальним завданням вітчизняної системи освіти у цьому зв’язку є утвердження 
виховання як пріоритетного напряму реформування змісту навчально-виховної роботи.  

Вся система виховної роботи в ЗНЗ області спрямована на формування суспільної 
потреби у вихованні особистості, соціальної активності та громадянської свідомості молоді, 
що зафіксовано у низці державних документів: Конституції України, Законах України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», Постанові Кабінету Міністрів України від 
03.11.1993 № 896 «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 
Указі Президента України від 25.01.2012 № 32/2012 «Питання сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні», Концепціях: громадянського виховання особистості 
в умовах розвитку української державності, громадянської освіти в школах України, 
позашкільної освіти та виховання; Державної цільової соціальної програми «Молодь 
України» на 2009-2015 роки» (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41); 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента 
України від 25.06.2013 № 344), Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх закладів України тощо.  

Пріоритетною науково-методичною задачею методистів з виховної роботи районних 
(міських) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти, заступників директорів з 
виховної роботи ЗНЗ є удосконалення управлінської компетентності організації виховної 
роботи. З метою реалізації цієї задачі організовано:  

– науково-методичний супровід реалізації виховної роботи в ЗНЗ; 
– навчання методистів та заступників директорів із виховної роботи за напрямами 

модернізації виховної роботи у ЗНЗ;  
– консультативно-методичну роботу з «молодими методистами», заступниками 

директорів з виховної роботи, класними керівниками щодо підвищення фахової 
компетентності; 

– інформаційно-аналітичну та організаційно-методичну допомогу з питань 
удосконалення методичної роботи; 

– роботу за домінуючими напрямами виховної діяльності. 
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З метою підвищення професійного рівня методистів з виховної роботи методичних 
кабінетів управлінь, відділів освіти, заступників директорів з виховної роботи області, було 
проведено обласний семінар-практикум (таблиця 5.18). 

Таблиця 5.18 
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1. Юрченко Л.І. Обласний семінар-практикум 
Аналітична діяльність 
заступника директора з 
виховної роботи 

12.11.2014 18 – Методичні 
рекомендації, 
прес-реліз на 
сайті ОІППО 

 
У рамках семінару розглянуто питання контрольно-аналітичної діяльності заступника 

директора з виховної роботи, створення системи контролю за організацією виховної 
діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі, проведені майстер-класи щодо 
здійснення аналізу уроку, виховного заходу, гуртка. 

На виконання п. 9 плану заходів щодо посилення національно-патріотичного 
виховання дітей та учнівської молоді, затвердженого наказом МОН України від 27.10.2014 № 
1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного 
виховання дітей та учнівської молоді» створено обласний банк даних досвіду роботи ЗНЗ із 
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Окрім того, схвалено до 
впровадження на обласному рівнів – 3 матеріали, районному (міському) рівнях – 15 
матеріалів, шкільному – 14 (таблиця 5.19). 

З метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді 
видано та направлено у районні (міські) управління (відділи) освіти методичні рекомендації 
щодо організації національно-патріотичного виховання у ЗНЗ області. 

Протягом року було надано 76 консультацій для заступників директорів із виховної 
роботи, класних керівників, педагогів-організаторів ЗНЗ області з питань організації 
виховного процесу (планування, контроль та аналіз виховної діяльності, організація роботи 
органів учнівського самоврядування, організація роботи з учнями «групи ризику» тощо). 

З метою профілактики запобігання торгівлі людьми та профілактики правопорушень 
серед дітей та учнівської молоді на курсах ПК реалізовано наступні заходи:  

– проведено лекції для слухачів: 
1) директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи – «Правове 

виховання молоді у контексті сучасної освіти»; 
2) практичних психологів, соціальних педагогів – «Запобігання та профілактика 

торгівлі людьми в умовах сьогодення», «Психологічні аспекти попередження торгівлі 
людьми»; 

3) учителів історії та суспільних дисциплін – «Сутність, специфіка та особливості 
правового виховання учнів у навчально-виховному процесі» 

4) завідувачів, методистів, вихователів ДНЗ – «Правове виховання дитини старшого 
дошкільного віку»;  

– обласний тренінг для соціальних педагогів «Ефективні заходи щодо запобігання 
торгівлі людьми»; 
 – тематичні круглі столи (для слухачів курсів ПК та перепідготовки соціальних 
педагогів, психологів ЗНЗ). 
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Таблиця 5.19 
Кількість напрацювань у районах і містах області 

 

№ з/п Район (місто) Кількість матеріалів 

1 2 3 
1 Білопільський 1 
2 Буринський 1 
3 В-Писарівський – 
4 Глухівський 2 

5 Конотопський – 
6 Краснопільський 1 
7 Кролевецький – 

8 Лебединський  
9 Л-Долинський 1 
10 Недригайлівський – 
11 Охтирський – 
12 Путивльський 4 
13 Роменський 1 
14 С-Будський 1 
15 Сумський – 

16 Тростянецький 4 
17 Шосткинський 1 
18 Ямпільський 1 
19 м. Глухів – 

20 м. Конотоп 5 
21 м. Лебедин 6 
22 м. Охтирка – 

23 м. Ромни 2 
24 м. Суми 1 
25 м. Шостка – 

 Усього 32 
 
Питання профілактики торгівлі людьми та профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх входять до орієнтовного переліку тем творчих, дипломних, випускних та 
курсових робіт на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних 
працівників. 

У магістратурі на спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом 
викладається навчальна дисципліна «Правові аспекти управління навчальними закладами»; у 
рамках дисципліни виконуються ситуативні завдання, проводяться тематичні дискусії, ділові 
ігри, круглі столи за темами: «Правове виховання сучасної молоді», «Правове забезпечення 
діяльності керівника навчального закладу». 



Таблиця 5.20 
Банк даних досвіду роботи 

навчальних закладів з національно-патріотичного виховання, що впроваджується на обласному рівні 

№ 
з/п Назва досвіду Анотація (до п’яти речень) 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 

авторів 
(розробників, 
носіїв) досвіду 

Адреса 
навчального 

закладу 

База 
впровадження 

Ким 
узагальнено 
досвід (ПІБ, 

посада) 

Коли, якою 
установою  

(№ протоколу, 
дата) 

1. Виховання 
учнів на 
прикладах 
духовних 
надбань 
нашого народу 

Усвідомлення учнями духовних 
надбань українського народу 
 

Стетюха В.В. 
Свириденко О.С. 
Гусаренко Т.М. 

вул. 
Прокопенка, 
76, м. Ромни 
 

Роменська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 6 
Роменської міської 
ради, школи міста та 
Сумської області 

Телевна Г. П. 
методист КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Засідання 
вченої ради КЗ 
Сумський 
ОІППО 
(протокол № 4  
від 14.03.2002) 

2. Шкільний 
музей як 
складова 
патріотичного 
виховання в 
школі 

У досвіді відображено роботу 
музею Бойової Слави 167-ї 
Сумсько-Київської стрілецької 
дивізії Сумської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 22 м. Суми, розглянуто 
форми участі школярів у роботі 
музею, шляхи співпраці з музеями 
України та ближнього зарубіжжя 

Великодна А.В. вул. Ковпака, 
22, м. Суми 

Сумська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 22  
м. Суми 

Юрченко Л.І., 
методист КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Засідання 
вченої ради КЗ 
Сумський 
ОІППО 
(протокол № 8 
від 02.07.2009) 

3. Військово-
патріотичне 
виховання на 
уроках 
предмета 
«Захист 
Вітчизни» та 
позакласній 
роботі 

Реалізація військово-
патріотичного виховання у школі 
здійснюється на уроках предмету 
«Захист Вітчизни» та в 
позакласній роботі. 
Автором досвіду  
розроблено цикл уроків із 
використанням інтерактивних та 
інформаційно-комунікаційних 
технологій, сценарії навчально-
польових зборів, позакласні 
заходи з військово-патріотичного 
виховання 

Безуглий С.В. вул.  
Горького, 8,  
смт. Свема 
Ямпільського 
району 

Свеська СШ  
І-ІІІ ступенів 
«ліцей» 
Ямпільської 
районної ради 

Кидик В.М.,  
Телевна Г.П., 
методисти КЗ 
Сумський 
ОІППО  

Засідання 
вченої ради КЗ 
Сумський 
ОІППО 
(протокол № 6 
від 27.01.2011) 
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5.8. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 
 
Роль післядипломної освіти, як самостійної галузі психолого-педагогічної діяльності 

особливо зросла у зв’язку з прийняттям концепції безперервної освіти. Головною метою 
системи післядипломної освіти у напрямку інклюзивного навчання є формування 
інклюзивної компетентності педагога як інтегративної особистісної складової, що зумовлює 
здатність здійснювати професійні функції у процесі інклюзивного навчання.  

Реалізація цього завдання здійснюється через: 
 підвищення фахової кваліфікації педагогів загальноосвітніх та спеціальних 

навчальних закладів у напрямку роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивної та інтегрованої форми навчання; 

 ознайомлення освітянського загалу області з новітніми досягненнями методики 
навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. 

Для досягнення зазначених цілей у КЗ Сумський ОІППО проводяться відповідні 
курси ПК, організовуються такі форми роботи з педагогами області, як: науково-практичні та 
навчальні семінари, творчі групи, наради, методичні порадники, зокрема: 

– методичною службою, спільно з науково-дослідною лабораторією інклюзивного 
та інтегрованого навчання, було проведено обласний семінар «Інклюзивний підхід до 
побудови навчального процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Упровадження 
Державного стандарту початкової загальної освіти у практику роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами» (30.09.2014, КЗ Сумський ОІППО); 

– з метою надання необхідної методичної допомоги та з метою вивчення досвіду з 
впровадження інклюзивної форми навчання, – для двох опорних навчальних закладів області 
– Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради (08.10.2014) та Сумської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 м. Суми (14.11.2014) – було проведено методичний порадник: 
«Урахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності дітей з вадами психофізичного 
розвитку в процесі навчання у загальноосвітньому навчальному закладі». 

З метою швидкого вирішення методичних питань, налагоджено співпрацю з 
Сумською обласною громадської організацією дітей-інвалідів та молоді з функціональними 
обмеженнями «Наші родини», яка є регіональними представником Всеукраїнської 
громадської організації «Національна асамблея інвалідів України». Завідувач лабораторії 
інклюзивного та інтегрованого навчання КЗ Сумський ОІППО Прядко Л.О. та методист з 
інклюзивного навчання КЗ Сумський ОІППО Фурман О.О. двічі брали участь у засіданнях 
круглого столу, організованих вказаною організацією із залученням представників УОН 
Сумської ОДА, районної психолого-медико-педагогічної консультації, директорів шкіл та 
батьків дітей.  

Для забезпечення відповідного рівня ПК педагогів області, які працюють з дітьми з 
особливими освітніми потребами, у березні-квітні 2014 року проведено проблемно-тематичні 
курси: «Психологічні аспекти інклюзивної освіти» (для вчителів початкових класів, 
заступників директорів з навчально-виховної роботи ЗНЗ і спеціальних шкіл-інтернатів), 
«Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми, які мають особливі освітні 
потреби, в умовах інклюзивного навчання» (для вчителів-предметників спеціальних шкіл-
інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів); у травні-червні 2014 року – проблемно-
тематичні курси «Формування інклюзивної компетентності педагога загальноосвітнього 
навчального закладу» (для асистента вчителя інклюзивної школи); викладаються спецкурси 
«Основи інклюзивної освіти», «Можливості інтегрованої та інклюзивної освіти» (для 
логопедів ДНЗ, ЗНЗ, спеціальних шкіл-інтернатів; учителів-дефектологів та вчителів-
предметників спеціальних шкіл-інтернатів, вихователів спеціальних шкіл-інтернатів, груп 
продовженого дня загальноосвітніх шкіл-інтернатів; учителів початкових класів ЗНЗ; 
вихователів ДНЗ), «Технологія інклюзивної освіти» (для директорів ЗНЗ); у вересні-жовтні 
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2014 проведені курси ПК для логопедів ЗНЗ, ДНЗ, спеціальних шкіл-інтернатів, закладів 
соціально-реабілітаційного спрямування. 

 
Таблиця 5.21 

 
Форми науково-методичної роботи з педагогами області  
інклюзивного супроводу навчально-виховного процесу 

№
 з

/п
 

П
ІП
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ту
с,

 т
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а 
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хо
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Д
ат

а 
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Ф
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м
а 

пі
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кі
в 
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я 
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в 
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ре

дс
та

вн
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ів
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га

ні
в 

вл
ад

и 

1. Фурман О.О. 
Прядко Л.О. 
Борцова М.В. 
Троіцька М.Є. 
 

Методичний порадник 
Інклюзивний підхід до побудови 
навчального процесу в 
загальноосвітньому навчальному 
закладі. Упровадження Державного 
стандарту початкової загальної 
освіти у практику роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами 

30.09.
2014 

23 1 Методичні 
рекомендації 

2. Фурман О.О. 
Прядко Л.О. 

Методичний порадник 
Урахування відмінностей розвитку 
та навчальної діяльності дітей з 
вадами психофізичного розвитку в 
процесі навчання у 
загальноосвітньому навчальному 
закладі 

08.10.
2014; 
14.11.
2014 

10 
 
15 

– Методичні 
рекомендації 

 
З метою забезпечення методичного супроводу інклюзивної форми навчання для 

педагогів ЗНЗ області укладені методичні рекомендації «Дидактичні основи навчання дітей з 
порушеннями інтелектуального розвитку» (Укладачі: Прядко Л.О. – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри андрагогіки та корекційної освіти, завідувач лабораторії інклюзивного 
та інтегрованого навчання КЗ Сумський ОІППО; Фурман О.О. – методист з інклюзивного 
навчання КЗ Сумський ОІППО). 

З метою інформаційно-просвітницької діяльності функціонує й постійно 
поновлюється мобільна сторінка методиста з інклюзивного навчання (на офіційному Web-
сайті КЗ Сумський ОІППО); постійно надається методична допомога за потребою (усні 
консультації, надання необхідних навчальних програм тощо) методистам відділів (управлінь) 
освіти та педагогам загальноосвітніх шкіл, які працюють з дітьми з особливими освітніми 
потребами. 

 
5.9. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 
 

Діяльність методичної служби Сумської області у 2014 році спрямована на 
забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, впровадження в практику цілісного 
підходу до розвитку особистості, формування творчої людини, гармонійно розвиненої, 
компетентної та здорової особистості; впровадження сучасних моделей освітнього процесу; 
створення оптимальних умов для якісного професійного зростання педагогічних, 
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управлінських, методичних кадрів області та якісне й ефективне розв’язання поставлених 
науково-методичних завдань для досягнення нової сучасної якості дошкільної освіти. 

 Пріоритетними напрямами в методичній роботі з педагогічними кадрами ДНЗ 
області було впровадження в освітній процес ДНЗ оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти, Державного стандарту дошкільної освітити та реалізацію його завдань у 
практику роботи дошкільних закладів. 

З метою успішного виконання поставлених завдань методичний супровід діяльності 
системи дошкільної освіти регіону забезпечувався шляхом підготовки та проведення 
різноманітних форм методичної роботи, обласних науково-методичних заходів. 

 
Таблиця 5.22 

Форми науково-методичної роботи  
з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів 

 

№
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/п
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Міщенко Л.Б. Методичний порадник 

Методичний супровід організації освітнього 
процесу в сільських дошкільних навчальних 
закладах 

25.02.
2014 

23 – Рекомен-
дації 

2. Міщенко Л.Б. Методичні порадники 
Проблеми наступності дошкільної та 
початкової освіти 

04.03.
2014 

22 2 Довідки 

29.05.
2014 

21 2 

3. Міщенко Л.Б. Обласний науково-практичний семінар 
Гурткова робота в дошкільному 
навчальному закладі – ефективний шлях 
формування творчої особистості 

20.03.
2014 

33 2 Круглий 
стіл 

4. Міщенко Л.Б. Обласний науково-практичний семінар  
Формування компетентності дошкільників із 
основ безпеки життєдіяльності  

09.10.
2014 

49 2 Круглий 
стіл 

5. Міщенко Л.Б. Обласна школа молодого методиста  
Сучасний підхід до управлінської діяльності 
керівника ДНЗ 

06.11.
2014 12 – 

Круглий 
стіл 

6. Міщенко Л.Б. Вивчення передового педагогічного досвіду 
вихователя Конотопського ДНЗ (ясла-садок) № 
4 «Сонечко» Федоренко Т.О. «Організація 
пошуково-дослідницької діяльності з дітьми у 
дошкільному навчальному закладі» 

29.01.
2014- 
28.10.
2014 

7 – Матеріали 
з досвіду 
роботи 

 
З метою здійснення системного підходу щодо забезпечення наступності у роботі 

дошкільної й початкової ланок освіти в світлі Базового компоненту дошкільної освіти в 
Україні та Державних стандартів початкової ланки, упродовж року для працівники районних 
(міських) відділів освіти, які опікуються дошкільною та початковою освітою, педагогів 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів Буринського, Путивльського району 
реалізовано методичний порадник «Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти». 
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З метою забезпечення якості дошкільної освіти у процесі організації життєдіяльності 
вихованців, шляхом проведення гурткової роботи, розвитку творчої особистості 
організовано роботу творчої групи «Розвиток творчої особистості дошкільника та шляхи 
реалізації». 

Результатом роботи творчої групи є створення методичних рекомендацій «Організація 
гурткової роботи в ДНЗ» та програм гурткової роботи у різних спрямуваннях, які 
забезпечують варіативну складову Базового компоненту дошкільної освіти. 
 У 2014 році працювала обласна школа молодого методиста для спеціалістів управлінь 
(відділів) освіти, методистів з дошкільної освіти районних (міських) методичних кабінетів, 
мета якої – надання методичної та фахової допомоги щодо підвищення професійної 
майстерності педагогів, у рамках роботи якої проведено засідання: «Сучасний підхід до 
управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу». 
  З метою збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя 
дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та особистої безпеки, навичок 
безпечної поведінки, спільно з навчально-методичним центром цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Сумської області, проведено обласний науково-практичний семінар 
«Формування компетентності дошкільників з основ безпеки життєдіяльності». 
 З метою підвищення професійної майстерності сучасного педагога розпочато 
вивчення передового педагогічного досвіду «Організація пошуково-дослідницької діяльності 
з дітьми у дошкільному навчальному закладі», вихователя Конотопського ДНЗ (ясла-садок) 
№4 «Сонечко» Федоренко Т.О. 

Здійснено експертну оцінку та захист власної методичної розробки «Формування 
природничої компетентності дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з 
рослинним і тваринним світом Сумщини» вихователя Сумського ДНЗ (ясел-садка) №16 
«Сонечко» м. Суми (Стеблянко Л.М.) на присвоєння звання «вихователь-методист». 

З метою підвищення фахової майстерності, активізації творчого потенціалу 
педагогічних працівників ДНЗ, здійснено організаційно-методичний супровід фахових 
конкурсів: 

– обласний конкурс «Оздоровлення дітей влітку» (25.09.2014 року); 
– обласний фестиваль «Гармонія руху» (07.11.2014 року); 
– Всеукраїнський фестиваль дитячого театрального мистецтва за участю 

вихованців ДНЗ у Сумській області (квітень 2014року);  
– обласний конкурс «Кращий Інтернет-сайт ДНЗ» (березень 2014 року); 
– обласна виставка-огляд кращих методичних розробок педагогічних працівників 

ДНЗ (червень 2014 року). 
– обласний День Дошкілля (листопад 2014 року). 
З метою методичного забезпечення освітнього процесу підготований посібник 

«Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах» (Л.Б. Міщенко) 
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РОЗДІЛ VІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 
Наукова діяльність КЗ Сумський ОІППО в 2014 році полягала в пошуковій діяльності, 

що виражалась у самостійних творчих дослідженнях викладачів та методистів з питань 
адміністративного менеджменту, психологічного супроводу, дидактичних основ, 
методології, змісту, теорії освіти та виховання, управління освітньої галузі.  

Наукова робота працівників органічно доповнюється організацією науково-дослідної 
роботи педагогів області, процесу атестації педагогічних працівників, навчальних закладів, а 
також плануючо-організаційним, дослідно-експериментальним, інформаційно-аналітико-
консалтинговим, навчальним, редакційно-видавничим супроводом педагогічних працівників 
та закладів освіти області. 

Відповідно до Положення про інститути післядипломної педагогічної освіти (наказ 
МОН України від 17.11.2000 №538 (зі змінами від 31.07.2009) наукова діяльність в КЗ 
Сумський ОІППО здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедр, 
педагогічними працівниками науково-методичного відділу на навчально-методичних відділів 
за напрямками: науково-методична та науково-дослідна (експериментальна, інноваційна) 
діяльність. 

Науково-дослідна тема, над якою працює заклад - «Управління організаційним та 
науково-методичним супроводом інноваційних процесів в освіті Сумщини» 

У КЗ Сумський ОІППО створені достатні умови для наукової роботи науково-
педагогічних та педагогічних працівників, спрямованої на проведення наукових досліджень 
та їх апробації з метою: 

 розробки та видання монографій, підручників, науково-методичних посібників, 
фахових публікацій (Розділ ХІІ, п. 12.2); 

 здійснення науково-методичних досліджень викладачами та дисертаційних досліджень 
докторантами, аспірантами, здобувачами, захисту дисертацій, отримання наукових звань 
тощо (таблиця 6.1); 

 здійснення та апробація наукових та науково-методичних досліджень в галузі 
дидактики, педагогіки, психології, методики, державного управління, управління 
освітою, освітнього менеджменту у наукових заходах: конференціях, форумах, 
семінарах, виставках (таблиця 6.2). 

У 2014 році 3 науково-педагогічних працівника успішно захистили кандидатські 
дисертації (Подліняєва О.О., ст. викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 
Єфремова Г.Л., старший викладач кафедри андрагогіки та корекційної освіти, Куртась С.А., 
викладач кафедри андрагогіки та корекційної освіти), а Коростіль Л.А., доцент кафедри 
методики початкової та природничо-математичної освіти, отримала вчене звання доцента. 
Клочко О.М., викладач кафедри андрагогіки та корекційної освіти, вступила до аспірантури. 

Наукова діяльність магістрантів полягає у написанні протягом навчання не менше 2 
наукових статей з дотриманням відповідних вимог: постановки проблеми у загальному 
вигляді, аналізу останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка 
завдання); викладу основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів, висновків із даного дослідження і перспектив подальших розвідок у 
даному напрямі.  

З метою оприлюднення наукових досягнень у 2014 році магістранти брали участь у 
наукових конференціях, які проводилися на базі КЗ Сумський ОІППО. На факультеті 
підвищення кваліфікації та перепідготовки було проведено регіональну науково-практичну 
конференцію «Від творчого пошуку – до професійного становлення». За результатами 
конференцій та в щорічних збірниках наукових праць магістрантів «Актуальні проблеми 
сучасної науки» та «Сучасна наука: погляд молодих» було опубліковано 100 статей студентів 
різної тематики загальним обсягом 25 друкованих аркушів.  
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Таблиця 6.1 
6.1. Напрямки наукових досліджень науково-педагогічних працівників 

 

№ ПІП 

Науковий 
ступінь, 

вчена 
звання, 
посада 

Напрям наукового дослідження 
викладача 

Напрям наукового дослідження 
докторанта, аспіранта, здобувача 

Отримані результати 
(захист, розробка курсу 

лекцій, апробація 
результатів дослідження 

(наукова стаття), написання 
розділу тощо) 

Тема Місце навчання 
(закріплення) 

1 2 3 4 5 6 7 
Кафедра андрагогіки та корекційної освіти 
Тема: Розвиток педагогічної майстерності викладачів вищої школи 
1 Чайченко Н.Н. Д. пед. н., 

проф., з/каф. 
Розвиток педагогічної майстерності 
майбутніх викладачів вищої школи 

  Стаття 

2 Артюшкіна Л.М. К. п. н., доц. Розвиток педагогічної майстерності 
соціальних педагогів в умовах 
післядипломної освіти 

  Розроблено спецкурс «Сучасні 
виховні технології», стаття, 
тези доповіді «Розвиток 
феліксологічної 
компетентності соціального 
педагога засобами педагогічної 
інноватики в системі 
післядипломної освіти» 

3 Рудь О.М. К.філол.н., 
доц., 
з/декана 

Теорія і практика розвитку педагогічної 
майстерності вчителя в освітніх закладах 
Сумщини 

  Стаття у фаховому виданні 
(подано до друку) 

4 Прядко Л.О. К.пед.н, 
доц. каф. 

Формування інклюзивної компетентності 
педагога загальноосвітнього закладу в 
умовах післядипломної освіти 

  Стаття 

5 Єфремова Г.Л. Ст. викл. 
(магістр) 

Розвиток професійної адаптивності 
соціальних педагогів у системі 
післядипломної педагогічної освіти 

Розвиток 
професійної 
адаптивності 
соціальних 
педагогів у системі 
післядипломної 
педагогічної освіти 

Здобувач 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету ім. 
В.Г. Короленка 
 

Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеню кандидата 
педагогічних наук 
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1 2 3 4 5 6 7 
Кафедра державного управління та педагогічного менеджменту 
Тема: Особливості підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів на рівні області 
1 Крюков О.І. Д.н.держупр., 

проф., з/каф. 
Політично-управлінська еліта України в 
умовах суспільної трансформації 

  Статті, збірник завдань для 
практичних робіт 
«Управління інформаційними 
зв’язками»  

2 Медведєв І.А. К.держ.упр, 
доц.,  
в.о. ректора 

Латентні смисли ідеї європейського 
університету: державноуправлінські 
виміри 

  - 

3 Луценко С.М. К.держ.упр, 
доц. 

Механізми інформаційного забезпечення 
у сфері державного управління освітою 

  Статті, збірник завдань для 
практичних робіт 
«Управління інформаційними 
зв’язками»  

4 Обідіна Я. І.  К. е. н., доц. 
каф. 

Управління персоналом в системі 
стратегічного розвитку організації 

  Розроблено курс лекцій з 
дисципліни «Управління 
персоналом» 

5 Михайлик І.М. Ст.викл. 
(магістр), 
проректор 

Організаційно-економічний механізм 
державного управління системою 
загальної середньої освіти на місцевому 
рівні 

Організаційно-
економічний 
механізм 
державного 
управління 
системою 
загальної 
середньої освіти 
на місцевому рівні 

Здобувач кафедри 
державного 
управління та 
менеджменту 
Харківського 
регіонального 
інституту 
державного 
управління 
Національної 
Академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України 
 

- 

6 Атрощенко Н.М. Ст.викл. 
(магістр) 

Державне управління післядипломною 
педагогічною освітою (на прикладі КЗ 
Сумський ОІППО) 
 

  - 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 Івашина Л.П. Ст. викл. 

(магістр) 
Стратегічне управління розвитком 
туристично-рекреаційних послуг 

Стратегічне 
управління 
розвитком 
туристично-
рекреаційних 
послуг 

Здобувач кафедри 
державного 
управління та 
менеджменту 
Харківського 
регіонального 
інституту 
державного 
управління НА 
державного 
управління при 
Президентові 
України 

- 

8 Перлик В.В. Ст.викл. 
(магістр ) 

Державне управління в системі 
післядипломної педагогічної освіти 
професійною компетентністю керівника 
загальноосвітнього навчального закладу 

  - 

9 Пінчук Д.М. Ст. викл. 
(магістр) 

Системний аналіз професійно-освітнього 
середовища та його вплив на соціально-
економічний розвиток 

  - 

10 Грицай С.М. К.пед.н, доц. 
каф. 

Формування політичної культури 
майбутнього вчителя в навчально-
виховному процесі вищого педагогічного 
навчального закладу 
 

  - 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 
Тема: Українські трансформації: формування сучасних стратегій інноваційної освіти та нових моделей життєвого успіху 
1 Жук М.В. К.філос.н., 

доц., з/каф. 
Освіта ХХІ ст.: філософсько-соціологічні 
аспекти інноваційної освіти 

  Статті, розробка нового 
спецкурсу 

2 Дудко Н.В. К. пед. н., 
доц. 

Формування функціональної грамотності 
в умовах освіти ХХІ століття 

  Статті, розробка нового 
спецкурсу 

3 Логвиненко Ю.В. К.філол.н., 
доц. каф. 

Формування особистості фахівця в умовах 
освітніх інновацій ХХІ століття 

  Статті, розробка нового 
спецкурсу 

4 Мазуренко В.О. К. т. н., доц. Менеджмент в сучасній освіті   Статті, розробка нового 
спецкурсу 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 Крамаренко Л.Д. Ст. викл. Громадянська освіта як напрямок освіти 

ХХІ століття 
  Статті, розробка нового 

спецкурсу 
6 Ніколаєнко С.П. Ст. викл.  Формування компетентності 

саморозвитку педагогів у контексті 
технологій масової комунікації 

  Статті, розробка нового 
спецкурсу 

7 Стукалова Т.Г. Ст. викл. 
(магістр) 

Розвиток вчителя в системі 
післядипломної педагогічної освіти: 
соціально-гуманітарні аспекти 

  Статті, розробка нового 
спецкурсу 

8 Гапон А.В. Ст. викл. 
(магістр) 

Конституційний, виборчий та 
євроінтеграційний процес України: 
сучасний стан 

  Статті, розробка нового 
спецкурсу 

9 Подліняєва О.О. Викл. Розвиток інформаційно-комунікаційної 
(ІКТ) компетентності вчителів історії і 
суспільствознавства у післядипломній 
освіті 

Розвиток ІКТ 
компетентності 
вчителів історії і 
суспільство-
знавства у 
післядипломній 
освіті 

Здобувач кафедри 
педагогіки і 
психології КВНЗ 
«Херсонська 
академія 
неперервної 
освіти» 

Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня к. пед. н. 

Кафедра методики початкової та природничо-математичної освіти 
Тема: Формування, розвиток і вдосконалення професіоналізму як основа здоров'язбережувального навчання 
1 Ткаченко О.Л. К. пед. н., 

доц., з/каф. 
Вдосконалення професіоналізму вчителя 
географії у системі післядипломної 
педагогічної освіти як основа 
здоров'язбереження 

  Участь у симпозіумі, 
доповідь, майстер-клас 

2 Коростіль Л.А. К. пед. н., 
доц. 

Формування в учнів основної школи вмінь 
до самоосвіти (8 клас) 

  Отримання вченого звання 
доцента Керівництво 
обласною школою вчителів: 
доповідь 

3 Удовиченко І.В. К. пед. н., 
доц., 
проректор 

Краєзнавча складова географічної освіти у 
системі безперервного особистісного 
розвитку 

  Статті, виступи на 
конференціях 

4 Ніколаєва К.В. К. ф.-м. н., 
доц.  

Підготовка вчителя-математика до роботи 
з обдарованою молоддю 
 
 
 

  - 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 Кода С.В. Ст.викл. 

(магістр) 
Формування готовності вчителів фізики 
до управління професійним 
самовизначенням учнів у післядипломній 
освіті 

Формування 
готовності вчителів 
фізики до 
управління 
професійним 
самовизначенням 
учнів у 
післядипломній 
освіті 

Здобувач НПУ 
ім. 
 М.П.Драгомано
ва 

Доповідь на конференції 

6 Лавська А.М. Ст.викл. 
(магістр) 

Підготовка вчителя початкових класів до 
здоров'яспрямованої діяльності в 
початковій школі 

  Проведення обласних 
семінарів 

7 Декунова З.В. Ст.викл. 
(магістр ) 

Підготовка вчителя початкових класів до 
здоров'яспрямованої діяльності в 
початковій школі 

  Проведення обласних 
семінарів 

8 Синько Л.С. Ст.викл. 
(магістр) 

Особливості впровадження Державних 
стандартів у класах з поглибленим 
вивченням математики 

  Стаття, доповідь на 
конференції 

9 Успенська В.М. Ст. викл. Розвиток професійної компетентності 
вчителів основ здоров’я в системі 
післядипломної педагогічної освіти 

Розвиток 
професійної 
компетентності 
вчителів основ 
здоров’я в системі 
післядипломної 
педагогічної освіти 

Аспірант 
кафедри 
філософії 
дорослих 
Університету 
менеджменту 
освіти НАПН 
України 

Організація, проведення, 
виступ, діяльність шкіл, 
дружніх до дитини з 
виконання проектних заходів 
Глобального Фонду та 
Європейського Союзу 

10 Голубенко Т.С. Викл. Екологічна освіта в системі 
загальноосвітньої підготовки учнів 

  Участь у симпозіумі, 
доповідь, майстер-клас 

Кафедра теорії та методики виховання 
Тема: Громадянське виховання як основа громадянської освіти особистості 
1 Гиря О.О. К.пед.н., 

доц., з/каф. 
Проблемно-інтегративний підхід у 
процесі вивчення учнями природничих 
дисциплін 

  Стаття у періодичному 
виданні 

2 Сігова В.І. К.т. н., проф. Сучасні підходи до громадянського 
виховання студентської молоді 
 

  - 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 Сєрих Л.В. К.пед.н., 

доц.  
Теоретико-методологічні засади 
формування естетичного середовища 
учнів основної та старшої школи 

Теоретико-
методологічні 
засади формування 
естетичного 
середовища учнів 
основної та старшої 
школи 

Науковий 
кореспондент 
інституту 
проблем 
виховання АПН 
України 

Наукові статті 

4 Ковтун Є.Ф. Ст.викл. Методичне забезпечення виховного 
процесу по формуванню патріотичних 
почуттів у дітей дошкільного віку 

  Зібрано матеріали до 
впорядкування навчально-
методичного посібника 
«Виховуємо маленьких 
патріотів» 

5 Цимерман І.Л. Ст.викл. Громадянське виховання як складова 
соціалізації дитини дошкільного віку 

  - 

6 Бубнова І.С. Ст.викл. Громадянське виховання учнів засобами 
мистецтва 

  Методичні рекомендації для 
учителів музичного 
мистецтва 

7 Крот Г.В. Ст. викл. 
(магістр) 

Удосконалення уроків трудового 
навчання шляхом творчої співпраці 
вчителя та учня 

  Стаття у науково-
методичному виданні 

8 Деменков Д.В. Ст. викл. 
(магістр) 

Сучасні підходи до організації та 
проведення уроків фізичної культури у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

  - 

9 Тихенко Л.В. К.пед.н., 
доц.  

Науково-методична робота позашкільного 
навчального закладу як умова ефективної 
діяльності щодо реалізації освітньо-
виховного потенціалу 

  Розділ колективної 
монографії 
«Позашкільна освіта: 
теоретичні і практичні 
аспекти розвитку» 

10 Юдін М.М. Засл. діяч, 
доц. каф. 

Проблеми естетичного виховання в 
умовах сьогоденного розвитку суспільства 

  - 

Кафедра психології 
Тема: Розвиток соціально-психологічного потенціалу особистості в умовах інноваційних змін в освіті 
1 Чеканська Л.М. К.психол.н., 

доц., з/каф 
Психологічні умови розвитку професійної 
компетентності особистості в системі 
освіти 
 

  Статті у фахових виданнях, 
тези у збірках матеріалів 
конференцій 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 Вознюк А.В. К.психол.н., 

доц.  
Психологічні умови підготовки керівників 
освітніх організацій до управлінської 
діяльності 

Психологічні 
основи підготовки 
керівників освітніх 
організацій до 
управлінської 
діяльності 

Науковий 
кореспондент 
Інституту 
психології  
ім. Г.С.Костюка 

НТП та програма проблемно-
тематичних курсів, статті у 
фахових виданнях, тези у 
збірках матеріалів 
конференцій 

3 Шаванов С.В. К. психол. 
н., ст. викл.  

Особливості впровадження медіаосвіти в 
навчальних закладах 

  Стаття у періодичному 
виданні 

4 Панченко С.М. К.психол.н., 
доц., 
перший 
проректор 

Психологія самоздійснення особистості у 
дорослому віці 

Психологія 
самоздійснення 
особистості у 
дорослому віці 

Науковий 
кореспондент 
Інституту 
психології 
 ім. Г.С.Костюка 

НТП та програма проблемно-
тематичних курсів (ДО), 
статті у фахових виданнях, 
статті у збірниках 
конференцій, статті у 
періодичному виданні 

5 Борцова М.В. Ст.викл. 
(магістр) 

Психологічні складові ефективності 
навчання дітей з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзивного 
навчання 

  Тези Міжнародної науково-
практичної конференції, 
виступ на обласному семінарі 

6 Сидоренко І.В. Ст.викл. Психолого-педагогічні умови розвитку 
потенціалу особистості 

  Матеріали обласної науково-
практичної конференції, 
статті у періодичних 
виданнях 

7 Кулик Н.А. Ст.викл. Соціально-психологічний супровід 
творчої самореалізації особистості 

  Тези Міжнародної науково-
практичної конференції 

8 Василега О.Ю. Викл. 
(магістр) 

Профілактика та корекція страхів як 
умова розвитку потенціалу особистості 
вихованця 

  Тези Міжнародної науково-
практичної конференції 

9 Троіцька М.Є. Ст. викл. Профілактика насильства у 
міжособистісній взаємодії 

Соціально-
психологічні 
особливості 
ставлення 
працівників 
соціальних 
організацій до 
побутового 
насильства 

Здобувач 
лабораторії мас і 
спільнот 
Інституту 
соціальної і 
політичної 
психології 

Розроблені курс лекцій для 
слухачів за дистанційною 
формою навчання та спецкурс 
для студентів спеціальності 
ПП 
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1 2 3 4 5 6 7 
10 Коробка Л.М. К.психол.н., 

доц.  
Розвиток ціннісного ставлення 
особистості до здоров’я 
 

  Статті та тези у збірках 
матеріалів наукових 
конференцій, статті у 
періодичних виданнях 

11 Марухіна І.В. Ст. викл. Розвиток професійної рефлексії як 
необхідної умови підвищення професійної 
компетентності практичного психолога. 

  - 

12  Савицька С.О Доцент Сучасні соціально-психологічні проблеми 
духовного розвитку особистості 

  Тези у збірках матеріалів 
конференцій, стаття у 
фаховому виданні 

13 Черенков В.М. К.мед.н., 
доц. каф. 

Гігієнічне обґрунтування хімічної безпеки 
харчування населення в умовах 
індустріального регіону 

  Виступ на міжнародній 
конференції 

Кафедра педагогіки та інноваційних технологій 
Тема: Педагогічна інноваційна діяльність, як основа модернізації української школи 
1 Зосименко О.В. К. пед. н., 

доц., з/каф. 
Організація проектної діяльності 
майбутніх педагогів у процесі вивчення 
педагогічних дисциплін 

  Наукові статті, тези 

2 Матковська М.В. К. пед. н., 
доц. 

Готовність вчителів ЗНЗ до впровадження 
особистісно зорієнтованого навчання  

  Наукові статті, тези, виступ 
на вченій раді інституту 

3 Кожем’якіна І.В. Ст. викл. Розвиток професійної мовно-мовленнєвої 
компетентності  
 вчителя початкових класів 
 у системі післядипломної освіти 

  Наукові статті, тези 

4 Клюніна Н.В. Ст. викл. 
(магістр) 

Використання краєзнавчого матеріалу при 
вивченні англійської мови 
 

  Посібник, частина І, ІІ 

5 П’ятаченко Ю.В. Ст. викл. Поетика пейзажу у прозі малих жанрів 
Євгена Гуцала 

  Наукові статті, тези 

6 Чхайло Л.М. Ст. викл. 
(магістр) 

Прийоми та методи стимулювання творчої 
пізнавальної діяльності учнів при 
вивченні світової літератури 

  Наукові статті, тези 

7 Сударєва Г.Ф. Ст. викл. Освітні інновації як чинник оптимізації 
педагогічної теорії та практики. 

  Наукові статті, методичні 
рекомендації 

8 Скирта В.С.  Викл. 
(магістр) 

Формування професійно-педагогічної 
культури у викладача вищої школи 

  Наукові статті, тези 
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1 2 3 4 5 6 7 
9 Сидоренко Н.В. Викл. 

(магістр) 
Інноваційна управлінська діяльність 
керівника загальноосвітнього навчального 
закладу 

  Наукові статті, тези 

10 Литвиненко Я.О. Викл. Орнітолексика східнополіського діалекту: 
структура і просторове варіювання 

  Написання розділу дисертації 

11 Кудінов Д. В. К. і. н. доц. 
каф. 

1. Криза сучасного батьківства: зміна 
соціально-культурної ролі батька у 
вихованні. 
2. Історіографія селянського руху на 
Наддніпрянській Україні на початку XX ст. 

  Наукові статті, тези 

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій 
Тема: Формування моделі E-learning працівників освіти в умовах інформатизації освіти 
1 Петрова Л.Г. К. т. н., доц., 

з/каф. 
Автоматизація педагогічного моніторингу 
на основі ІКТ 

  Оптимізація роботи відділу 
моніторингу 

2 Антонченко М.О. К. пед. н., 
доц. 

Формування ІКТ-компетенцій викладачів   Наукові статті, тези, 
навчальний посібник 

3 Захарова І.О. К. пед. н., 
доц., декан 

Моніторинг принципів ведення 
електронного документообігу 

  - 

4 Лабудько С.П. Ст. викл. 
(магістр) 

Блог як засіб розвитку професійної 
компетентності вчителів 

  Наукові статті, тези 

5 Ніколаєнко М.С. Ст.викл. 
(магістр) 

Сучасні новітні інформаційні технології у 
педагогічній діяльності вчителя 

  Наукові статті, тези, 
навчальний посібник 

6 Герасименко Н.В. Ст. викл. 
(магістр) 

Дослідження і розробка методів 
автоматизації документообігу 

  Створення творчих 
майстерень на Вікі ресурсі 
«Сумські літописи»  

7 Шевченко Т.О. Ст. викл. 
(магістр) 

Упровадження інтерактивних методів 
навчання у фаховій підготовці вчителя 
інформатики 

  Наукові статті, тези 

8 Павленко І.М. Ст. викл. Інтеграція сучасних комп’ютерних 
технологій у процес викладання в школі 

  Наукові статті, тези, 
електронний посібник 

9 Куртась О.В. Викл. 
(магістр) 

Формування інформаційної 
компетентності вчителя у системі 
післядипломної педагогічної освіти 

  Наукові статті, тези, 
електронний посібник 

10 Лобода В.В. Викл.  Автоматизація педагогічного моніторингу 
на основі ІКТ 

  Оптимізація роботи відділу 
моніторингу 
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1 2 3 4 5 6 7 
11 Наконечна Л.М. Викл. Автоматизація педагогічного моніторингу 

на основі ІКТ 
  Оптимізація роботи відділу 

моніторингу 
12 Силка О.О. Викл. (зав. 

відділом) 
Оптимізація підвищення кваліфікації 
менеджерів освіти засобами 
інформаційних технологій 

  Наукові статті, тези 

13 Рідченко Л.О. Викл. 
(магістр, 
аспірант)  

Віртуальна реальність в постнеокласичній 
парадигмі 

Нелінійна 
методологія в 
пізнанні віртуальної 
реальності: 
філософський аналіз 

Аспірант 
СумДПУ ім. 
А.С.Макаренка 

Наукові статті, тези 

14 Хурсенко А.С. Викл. Інформаційна безпека в умовах 
інформаційного суспільства 

  Наукові статті, тези 

Науково-методичний відділ 
Тема: Організаційний та науково-методичний супровід запровадження та реалізації педагогічний інновацій 
1 Білокур Я.Ю. Методист Особливості організації навчально-

виховного процесу в умовах сучасної 
сільської школи 

  Організація проведення 
засідання творчої групи 

2 Драновська С.В. Методист Можливості міжнародної співпраці в 
галузі освіти для запровадження та 
реалізації педагогічний інновацій в 
навчальних закладах області 

 Аспірант 
СумДПУ 
ім. А.С.Макаренка

Оновлення бази даних 
шкільних євроклубів 

3 Давидова Ю.І. Методист Інноваційна діяльність та дослідно-
експериментальна робота в навчальних 
закладах області  

  Оновлення бази даних 
дослідно-експериментальної 
роботи в ЗНЗ області 

Аспіранти КЗ Сумський ОІППО: 
 
1 Куртась С.А. Методист 

відділу ЗНО 
 Формування 

оцінювальної 
компетентності 
майбутнього викладача 
у процесі магістерської 
підготовки 

Аспірант ГНПУ 
 ім. О. Довженка 

Захист дисертації на 
здобуття наукового ступеня 
к.пед.н. 

2 Сурков В.В. Викл.кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

 Гюбріс як 
псевдораціональний тип 
світовідношення 
омасовленої людини 

Аспірант СумДПУ  
ім. А.С.Макаренка 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 Кодимський С.С. Методист 

відділу ЗНО 
 Розвиток 

здоров'язбережувальної 
компетентності 
вчителів фізичної 
культури в системі 
післядипломної 
педагогічної освіти 

Аспірант ГНПУ 
ім. О.Довженка 

Попередній захист 
дисертації; доповідь на 
Міжнародній конференції 
(16-17.10.2014), стаття у 
фаховому виданні 

4 Ярмак І.В. Лаборант 
кафедри 
андрагогіки 
та 
корекційної 
освіти 

 Тенденції модернізації 
вищої освіти країн 
Європейського Союзу в 
умовах побудови 
суспільства знань 

Аспірант кафедри 
педагогіки  
СумДПУ  
ім. А.С.Макаренка 

Стаття у фаховому виданні, 
тези доповіді на 
конференціях 

5 Сердюк О.П. Методист 
навчально-
методичного 
відділу 
післядип-
ломної 
освіти 

 Формування культури 
сприймання музики 
молодших школярів на 
уроках музичного 
мистецтва 

Аспірант кафедри 
теорії та методики 
музичного 
виховання, співів 
та хорового 
диригування 
СумДПУ  
ім. А.С.Макаренка 

Стаття у фаховому виданні, 
тези доповіді на 
конференціях 

6 Клочко О.М.  Викл. 
кафедри 
андрагогіки 
та 
корекційної 
освіти 
(магістр) 

 Розвиток жіночої 
гімназійної освіти на 
Північному Сході 
України в середині ХІХ 
– на початку ХХ 
століття 

Аспірант кафедри 
педагогіки 
СумДПУ  
ім. А.С.Макаренка 

Статті 

7 Нагорний О.І. Методист 
відділу ЗНО 

 Об’єктивність 
історичного пізнання в 
сучасних концепціях 
історіософії 

Аспірант СумДПУ  
ім. А.С.Макаренка 

- 
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6.2 Апробація наукових та науково-методичних досліджень науково-педагогічних та педагогічних працівників 
Таблиця 6.2 

Участь науково-педагогічних працівників у наукових та науково-методичних заходах  
(конференціях, форумах, семінарах, виставках) 

№ 
з/п 

ПІБ 
викладача Назва заходу Форма участі Дата 

проведення Місце проведення 

Кафедра психології 
1. Борцова М.В. Науково-практичний семінар  «Підготовка вчителів - словесників до 

участі у Всеукраїнському конкурсі « Учитель року»  важливі акценти» 
Виступ 09.04.2014 КЗ Сумський 

ОІППО 
Науково-практичний семінар «Система роботи з батьками та педагогами 
в рамках психологічного супроводу дошкільників, що опинилися в «зоні 
ризику» 

Виступ 24.04.2014 м. Суми, ДНЗ №37 

Обласний семінар «Інклюзивний підхід до побудови навчального процесу 
в загальноосвітньому навчальному закладі. Впровадження Державного 
стандарту початкової загальної освіти у практику роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами» 

Виступ 30.09.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, доповідь 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

2 Вознюк А.В. X Ювілейна міжнародна науково-практична конференція з організаційної  
та економічної  психології «Організаційна та економічна психологія в 
Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку» 

Виступ, тези 24-25.04. 
2014 

м. Київ 

Обласна школа молодого управлінця  «Управління навчально-виховною 
діяльністю загальноосвітнього навчального закладу» 

Виступ, 
проведення 
інтерактивного 
заняття 

07.10.2014 КУ Сумська СШ І-
ІІІ ступенів №7 
м. Суми, Сумської 
області 

Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь-успішна 
держава» 

Тези 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Психологічна просвіта у 
сучасному суспільстві: методологія, досвід, перспективи» 

Доповідь 20-21.11. 
2014 

Сум ДПУ ім. А.С. 
Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, доповідь 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

3 Коробка Л.М. Міжнародна науково-практична конференція «Здоров'я, освіта, наука та 
самореалізація молоді» 

Доповідь, стаття у 
періодичному 
виданні 

26.04.2014 м. Чернівці 

II Міжнародний науково-практичний семінар «Психологія економічного 
самовизначення особи і спільноти» 

Тези 09.04.2014 м.Сібіу, Румунія 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина з обмеженими 
можливостями: соціально-психологічний та культурний виміри» 

Стаття 28-
29.01.2014 

м. Львів 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психолого-економічні 
вектори розвитку особистості і суспільства» 

Тези 16.05.2014 м. Запоріжжя 

4 Кулик Н.А. III обласний Психологічний форум «Підвищення психологічної культури 
учасників навчально-виховного процесу» 

Виступ 23.04.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Семінар для соціальних педагогів шкіл-інтернатів області з теми 
«Соціально-педагогічна підтримка дітей та підлітків у конфліктний та 
постконфліктний період» 

Виступ, апробація 
методів допомоги 
дітям 

16.10.2014 УОН Сумської 
ОДА, обласний 
центр практичної 
психології і 
соціальної роботи 

Семінар «Соціально-педагогічна підтримка дитини в конфліктний та 
постконфліктний період (для соціальних педагогів ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівня 
акредитації)» 

Виступ 06.11.2014 УОН Сумської 
ОДА, обласний 
центр практичної 
психології і 
соціальної роботи 

Міський семінар завідуючих ДНЗ та директорів НВК «Види юридичної 
відповідальності керівника НЗ» 

Тренінг 27.11.2014 Дитячий садочок 
№2 "Ясочка" 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, доповідь 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласний семінар «Моніторинг якості освіти у ЗНЗ» Тренінгове заняття, 
доповідь 

11.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

III обласний Психологічний форум «Підвищення психологічної культури 
учасників навчально-виховного процесу» 

Виступ 23.04.2014 м. Суми, Палац 
дітей та юнацтва 

5 Панченко С.М. V Міжнародний форум «Особистість у єдиному освітньому просторі», 
«Освіта й особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні 
технології» 

Тези, стаття у 
електронному 
виданні 

07-
18.04.2014 

м. Запоріжжя 

III обласний Психологічний форум «Підвищення психологічної культури 
учасників навчально-виховного процесу» 

Виступ 23.04.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

І Міжнародна науково-практична конференція «Методи і технології 
соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» 

Стаття 21-
22.04.2014 

м. Київ, НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Семінар «Автономія та відповідальність ВНЗ» Виступ 21.10.2014 м. Київ, НАПН 
України 

Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь-успішна 
держава» 

Тези 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 
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Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, доповідь 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Міжнародний форум «Європейський Союз – Україна: освіта дорослих» Доповідь 04-
06.11.2014 

м. Київ 

6 Троіцька М.Є. Науково-практичний семінар  «Система роботи з батьками та педагогами 
в рамках психологічного супроводу дошкільників, що опинилися в «зоні 
ризику» 

Виступ 24.04. 2014 
 

м. Суми, ДНЗ №37 

Науково-практичний семінар «Підготовка до участі у конкурсі «Учитель 
року» учителів історії і права» 

Виступ 09.04.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Секційне засідання серпневої конференції методистів серпневої 
конференції з економіки та географії «Особливості організації діяльності 
Клубів Шкільної академії підприємництва» 

Виступ 26.08.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Секційне засідання серпневої конференції начальників (завідувачів) 
управлінь (відділів) освіти області  «Участь навчальних закладів області в 
україно-польських проектах» 

Виступ 26.08.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласний семінар «Інклюзивний підхід до побудови навчального процесу 
в загальноосвітньому навчальному закладі. Упровадження Державного 
стандарту початкової загальної освіти у практику роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами» 

Виступ, 
проведення 
тренінгового 
заняття 

30.09.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Участь у роботі школи керівного резерву Інтерактивне 
заняття 

16.10.2014 УОН Сумської 
ОДА, обласний 
центр практичної 
психології і 
соціальної роботи 

Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь-успішна 
держава» 

Тези, виступ 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, доповідь 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

III обласний Психологічний форум «Підвищення психологічної культури 
учасників навчально-виховного процесу» 

Виступ 23.04.2014 м. Суми, Палац 
дітей та юнацтва 

7 Чеканська Л.М. І Міжнародна науково-практична конференція «Методи і технології 
соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» 

Стаття 22-23.04. 
2014 

м. Київ, НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь-успішна 
держава» 

Тези 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, доповідь 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 
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III обласний Психологічний форум «Підвищення психологічної культури 
учасників навчально-виховного процесу» 

Виступ 23.04.2014 м. Суми, Палац 
дітей та юнацтва 

8 Василега О.Ю. Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, доповідь 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

9 Сидоренко І.В. Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь-успішна 
держава» 

Тези 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

10 Марухіна І.В. Семінар для соціальних педагогів шкіл-інтернатів області з теми 
«Соціально-педагогічна підтримка дітей та підлітків у конфліктний та 
постконфліктний період» 

Виступ 16.10.2014 УОН Сумської 
ОДА, обласний 
центр практичної 
психології і 
соціальної роботи 

Обласна науково-практична конференція  «Обдарована молодь-успішна 
держава» 

Тези, виступ 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

III обласний Психологічний форум  «Підвищення психологічної культури 
учасників навчально-виховного процесу» 

Виступ 23.04.2014 м. Суми, Палац 
дітей та юнацтва 

11 Ставицька С.О. І Міжнародна науково-практична конференція  «Методи і технології 
соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» 

Стаття 21-22.04. 
2014 

м. Київ, НПУ імені 
М.П.Драгоманова 

12 Черенков В.М. І Міжнародна науково-практична конференція  «Методи і технології 
соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» 

Доповідь 21-22. 04. 
2014 

м. Київ, НПУ ім. 
М.П.Драгоманова 

13 Зінченко О.С. Обласна школа молодого вчителя трудового навчання «Основні форми 
організації навчальної діяльності учнів» 

Виступ 10.10.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Кафедра державного управління та педагогічного менеджменту 
1 Крюков О.І. ІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Формування ефективних 

механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної 
економіки: теорія і практика» 

Тези 14.11.2014  м.Запоріжжя 

Науково-практична конференція за міжнародної участі  «Модернізація 
галузевих стандартів вищої освіти та розвиток програм у галузі знань 
«Державне управління» 

Тези 03-04.11.2014 м. Київ 

Науково-практична конференція за міжнародною участю  «Публічне 
управління шляхи розвитку» 

Тези 26.11.2014  м. Київ 

Круглий стол  «Актуальні проблеми публічного управління» Тези 12.06. 2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

ХІV Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління ХХІ століття» Тези 22.04.2014 м. Харків, ХарРІ 
НАДУ 

2 Медведєв І.А. Обласна науково-практична конференція  «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Тези, виступ 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 
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ІІІ-й Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні 
технології в дистанційній освіті» (MITDE-2014) 

Тези 22-24.09.2014 м. Івано-Франківськ 

Міжнародна науково-практична конференція  «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014  КЗ Сумський 
ОІППО 

Круглий стіл «Актуальні проблеми публічного управління» Тези 12.06. 2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

ХІV Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління ХХІ століття Тези, виступ 22.04.2014 м. Харків, ХарРІ 
НАДУ 

3 Луценко С.М. Круглий стіл «Актуальні проблеми публічного управління» Тези, виступ 12.06.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласна науково-практична конференція  «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Тези, виступ 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Перша щорічна науково-освітня виставка «Публічне управління ХХІ»  в 
межах науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Підготовка фахівців в галузі знань «Державне управління»: вимоги до 
змісту та відповідність сучасним викликам» 

Виступ 27-28.11. 2014 м. Харків, ХарРІ 
НАДУ 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Елітний 
менеджер: технологія підготовки у системі післядипломної освіти»  

Тези 11.06.2014 м. Київ, УМО 
НАПНУ 

ІХ міжнародна наукова конференція «Нові інформаційні технології в 
освіті для всіх» (ITEA-2014)  

Стаття 25-26.11.2014 Міжнародний 
науково-навчальний 
центр інформаційних 
технологій та систем 
(Національний 
координатор 
Міжурядової 
програми ЮНЕСКО 
«Інформація для 
всіх») за підтримки 
НАПН України, МОН 
України 

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція  «Інноваційна 
діяльність та дослідно-експерементальна робота в сучасній освіті» 

Доповідь, стаття 23.10.2014 Чернівецький ІППО 

4 Обідіна Я.І. Круглий стіл «Актуальні проблеми публічного управління» Тези, виступ 12.06.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласна науково-практична конференція  «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Тези, виступ 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 
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ХІV Міжнародний науковий конгрес  «Публічне управління ХХІ 
століття» 

Тези 22.04.1014 м. Харків, ХарРІ 
НАДУ 

Міжнародна науково-практична конференція  «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези 03.12.2014  КЗ Сумський 
ОІППО 

5 Михайлик І.М. Круглий стіл «Актуальні проблеми публічного управління» Тези 12.06.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласна науково-практична конференція  «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Тези, виступ 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

ХІV Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління ХХІ століття» Тези 22.04.2014 м. Харків, ХарРІ 
НАДУ 

Перша щорічна науково-освітня виставка «Публічне управління ХХІ»  в 
межах науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Підготовка фахівців в галузі знань   «Державне управління»: вимоги до 
змісту та відповідність сучасним викликам» 

Виступ 27-28.11. 2014 м. Харків, ХарРІ 
НАДУ 

6 Перлик В.В. Круглий стіл «Актуальні проблеми публічного управління» Тези, виступ 12.06.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Тези, виступ 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

7 Атрощенко Н.М. Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Тези 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

ХІV Міжнародний науковий конгрес  «Публічне управління ХХІ 
століття» 

Тези 22.04.1014 м. Харків, ХарРІ 
НАДУ 

8 Пінчук Д.М. ХІV Міжнародний науковий конгрес  «Публічне управління ХХІ 
століття» 

Тези 22.04.1014 м. Харків, ХарРІ 
НАДУ 

Круглий стіл «Актуальні проблеми публічного управління» Тези 12.06.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція  «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези 03.12.2014  КЗ Сумський 
ОІППО 

9 Івашина Л.П. Круглий стіл  «Актуальні проблеми публічного управління» Тези, виступ 12.06.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція  «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014  КЗ Сумський 
ОІППО 

ХІV Міжнародний науковий конгрес  «Публічне управління ХХІ 
століття» 

Тези, виступ 22.04.1014 м. Харків, ХарРІ 
НАДУ 

10 Попова О.І. Обласна науково-практична конференція  «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Тези 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 
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Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 
1 Жук М.В. Всеукраїнський вебінар УМО  «Маркетингові дослідження в сучасній 

освіті» 
Он-лайн доповідь Лютий 2014 м. Київ,  УМО 

НАПН України 
V Міжнародний освітній форум «Особистість у єдиному освітньому 
просторі» 

Он-лайн доповідь 07.04.2014 м.Запоріжжя, 
ЗОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові засади 
підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів» 

Он-лайн доповідь 23.04.2014 м. Київ, ЦІПО, 
УМО НАПН 
України 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
педагогічної  науки і сфери освіти» 

Он-лайн доповідь 
на пленарному 
засіданні 

23.04.2014 КЗ Сумський 
ОІППО, Республіка 
Казахстан, КНУ  
ім. аль-Фарабі. 

Міжнародний віртуальний науковий проект проф., д. пед. н. Минбаєвої 
А.К. (Республіка Казахстан) та Жука М.В. «Он-лайн формат освітніх 
інновацій» 

Віртуальна творча 
майстерня для 
освітян  

29.04.2014 КЗ Сумський 
ОІППО, 
Університет аль-
Фарабі, Республіка 
Казахстан 

Всеукраїнська науково-практична конференція  «Інтеграція науки і 
практики як фактор розвитку післядипломної освіти в інформаційному 
суспільстві»  

Он-лайн доповідь 
на пленарному 
засідання 

06.05.2014 м. Івано-
Франківськ,  
ОІППО 

Авторський  он-
лайн майстер-клас  

07.05.2014 

Всеукраїнська науково-практична конференція  «Гармонізація культурно-
освітнього простору вищої школи» 

Он-лайн доповідь 
на пленарному 
засіданні 

12.06.2014 м. Маріуполь, 
МДПУ 

Майстер-клас для аспірантів УМО «Можливості міждисциплінарної 
аналітики в сучасних наукових дослідженнях»  

 21.06.2014 м. Київ, УМО 
(відділ аспірантури 
і докторантури) 

Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний 
супровід фахової підготовки особистості в умовах трансформації освіти»  

Участь в роботі 
круглого столу, 
он-лайн доповідь 

25.05.2014 м. Київ, УМО 
НАПН України 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Елітний менеджер: технологія підготовки у системі післядипломної 
освіти»  

Доповідь на 
пленарному 
засіданні 

11.06.2014 м. Київ, УМО 
НАПН України 
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Республіканський круглий стіл «Актуальні проблеми публічного 
управління в Україні».  

Доповідь на 
пленарному 
засіданні 

12.06.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні 
технології в дистанційній освіті» (MITDE-2014).  

Доповідь на 
пленарному 
засіданні, 
майстер-клас  

22-24.09.2014  м.Івано-Франківськ 
Національний 
університет нафти і 
газу 

Всеукраїнська наукова он-лайн проблемно-тематична дискусія 
«Післядипломна педагогічна освіта в інформаційному суспільстві» 

Доповідь 24.09.2014 м. Івано-
Франківськ 

Міжрегіональний український науково-методичний семінар 
«Впровадження інноваційних методів навчання в освіту дорослих. 
Виклики та основні аспекти навчання дорослих в рамках концепції LLL» 

Доповідь 26.09.2014  м. Івано-
Франківськ, ОІППО 

Всеукраїнський вебінар по обговоренню законопроекту 5093 «Про 
наукову та науково-технічну діяльність» 

Участь в дебатах 24.10.2014 м. Київ, 
мережа «scientific 
social community» 
спільно з комітетом 
з питань освіти і 
науки ВР України 
(Л. Гриневич). 

Міжнародна наукова он-лайн конференція «Теорія і практика підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників» 

Он-лайн доповідь 31.10.2014 м. Полтава, 
Полтавський 
ОІППО 

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теоретико-
методологічні засади управління навчальним закладом: розвиток 
творчого потенціалу дитини та педагога». 

Он-лайн доповідь 4-5.11.2014 м.Херсон, ХАНОМ 

Семінар «Управління навчальним закладом, тактика розвитку 
педагогічної творчості» 

ОН-лайн доповідь 12.11.2014  м. Шостка 
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ІХ міжнародна наукова конференція «Нові інформаційні технології в 
освіті для всіх» (ITEA-2014)  

2 он-лайн доповіді 
на пленарному 
засіданні на 
англійській та 
українській мовах 

25-26.11.2014 Міжнародний 
науково-навчальний 
центр 
інформаційних 
технологій та систем 
(Національним 
координатором 
Міжурядової 
програми ЮНЕСКО 
«Інформація для 
всіх») за підтримки 
НАПН України, 
МОН України. 

V Міжнародна електронна науково-практична конференція «Теорія і 
практика дистанційного навчання в освіті» 

Он-лайн доповідь 28.11.2014 м. Київ, УМО  
НАПН України 

V міжнародна наукова конференція «Нові виміри духовності на початку 
ХХІ століття», «Сучасні  тренди розвитку освіти: філософський аналіз» 

Доповідь на 
пленарному 
засіданні, 
керівник секції  

28-29.11.2014  м. Суми, ДВНЗ 
УАБС 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційні 
процеси в умовах суспільного розвитку: тенденції, концепції та 
новаторство в освіті» 

Он-лайн доповідь, 
участь у  web-
семінарі 

04.12.2014 м. Київ, УМО 
НАПН України 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Виступ на 
пленарному 
засіданні 

03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

2 Дудко Н.В. Обласна науково-практична конференція  «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Тези 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Шестые Всероссийские Шамовские педагогические чтения научной 
школы Управления образовательными системами  

Стаття 24.01.2014  г. Москва 

3 Стукалова Т.Г. Обласна науково-практична конференція  «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Тези 26.11.2014  КЗ Сумський 
ОІППО 

4 Логвиненко Ю.В. Обласна науково-практична конференція  «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Тези 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

5 Мазуренко В.О. Обласна науково-практична конференція  «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Тези 26.11. 2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

6 Рідченко Л.О. Міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку 
суспільних наук у ХХІ столітті» 

Стаття 15-16.08.2014  м.Львів 
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7 Ніколаєнко С.П. Інтернет конференція  Intel Educ.Gelaxy Он-лайн доповідь Квітень 2014   
ІІІ інтерактивна науково-практична конференція «Науково-прикладні 
основи створення та використання електронних засобів навчання у 
навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів» 

Он-лайн доповідь 22-26.09.2014 м. Рівне, 
Рівненський 
ОІППО 

8 Подліняева О.О.  Міжнародна науково-практична конференція «Дитинство без насилля: 
суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» 

Доповідь 29-30.04.2014 м. Тернопіль, 
ТНПУ ім.. 
В.Гнатюка 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Науково-методичне і 
кадрове забезпечення експертного оцінювання діяльності науково-
методичних установ і навчальних закладів» 

Доповідь 11-13.06.2014 м. Рівне, 
Рівненський 
ОІППО 

Наукова конференція «Праведники світу та інші рятівники у час 
Голокосту: приклад України у порівняльному контексті» 

Доповідь 22-24.06.2014 м. Дніпропетровськ, 
Український 
інститут вивчення 
Голокосту «Ткума» 

Кафедра педагогіки та інноваційних технологій 
1 Литвиненко Я.О. Доповідь на засіданні відділу діалектології Інституту української мови 

НАН України 
Доповідь 18.09.2014 м. Київ 

Доповідь на засіданні науково-методичної ради факультету КЗ Сумський 
ОІППО 

Доповідь 23.12.2014 м. Суми 

Міжнародна наукова конференція «Діалекти в синхронії та діахронії: 
загальнослов’янський контекст» 

Доповідь 31.03–
02.04.2014 

м. Київ 

П`ята міжнародна науково-практична Інтернет-конференція з 
україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» 

Доповідь 31.10–
3.11.2014 

м. Мюнхен 

Психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка І.А. Зязюна 
«Інноваційна педагогічна освіта: проблеми, реалії і перспективи» 

Виступ 27.11.2014 м. Київ, НАПН 
України 

Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх 
вчителів» 

Виступ 24.11.2014 м. Суми, Сум ДПУ 
 ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО  

2 Сидоренко Н.В. Психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка І.А. Зязюна 
«Інноваційна педагогічна освіта: проблеми, реалії і перспективи» 

Виступ 27.11.2014 м. Київ, НАПН 
України 

Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх 
вчителів» 

Виступ 24.11.2014 м. Суми, Сум ДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО  
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Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток 
вищої освіти: глобальний та національний вимір змін»  

Доповідь 04–
05.03.2014 

м. Суми 

3 Сударева Г.Ф. VI Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій Презентація 18.09.2014 м. Суми 
Всеукраїнська конференція «Сучасні тенденції розвитку організаційної 
культури та ї вплив на ефективність роботи загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

Тези 10.04.2014 м. Київ 

Психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка І.А. Зязюна 
«Інноваційна педагогічна освіта: проблеми, реалії і перспективи» 

Виступ 27.11.2014 м. Київ, НАПН 
України 

Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх 
вчителів» 

Виступ 24.11.2014 м. Суми, Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Доповідь на обласному семінарі вчителів хімії «Робота вчителів хімії з 
обдарованими школярами». 

Виступ 11.11.2014 м. Суми 

Доповідь на обласному семінарі вчителів хімії міста Доповідь 03.10.2012 м. Суми 
4 Кожем’якіна І.В. Психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка І.А. Зязюна 

«Інноваційна педагогічна освіта: проблеми, реалії і перспективи» 
Виступ 27.11.2014 м. Київ 

Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх 
вчителів» 

Виступ 24.11.2014 м. Суми, Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

І Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих в 
контексті сталого розвитку» 

Доповідь 23–
24.04.2014 

м. Київ 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 м. Суми 

5 Чхайло Л.М. Обласна інструктивно-методична нарада методистів, спеціалістів 
управлінь (відділів) освіти райдержадміністрації та міських рад 

Виступ 27.08.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Виступ на міському та районному семінарі вчителів «Програмно-
методичне та нормативне забезпечення викладання російської мови та 
світової літератури у 2014-2015 навчальний рік) 

Виступ 28.08.2014 м. Суми 

Виступ на засіданні обласної школи молодого вчителя «Викладання 
російської мови і світової літератури відповідно до нового Державного 
стандарту  загальної і повної середньої освіти»  

Виступ 04.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка І.А. Зязюна 
«Інноваційна педагогічна освіта: проблеми, реалії і перспективи» 

Виступ 27.11.2014 м. Київ, НАПН 
України 

Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх 
вчителів» 

Доповідь 24.11.2014 м. Суми, Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 
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Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

6 П’ятаченко Ю.В. Науково-практична конференція: «VІІ Всеукраїнські Слобожанські 
діалоги» 

Доповідь 14.11.2014 м. Суми 

Науково-практична конференція: «Актуальні питання історії, культури та 
етнографії» 

Доповідь 25.06.2014 м. Суми 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх 
вчителів» 

Виступ 24.11.2014 м. Суми, Сум ДПУ 
ім. А.С. Макаренка 

Психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті академіка І.А. Зязюна 
«Інноваційна педагогічна освіта: проблеми, реалії і перспективи» 

Доповідь 27.11.2014 м. Київ, НАПН 
України 

7 Клюніна Н.В. 
Скирта В.С. 

Міжнародна науково-практична конференція «Нові інформаційні 
технології в освіті для всіх» 

Виступ 25.11.2014 м. Суми 

Науково-практична конференція «Обдарована молодь – успішна держава» Наукова стаття, 
виступ 

26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласний семінар «Викладання англійської мови в початковій школі за 
новими Державними стандартами» 

Організація та 
проведення 

26.11.2014 м. Суми 

Семінар обласного рівня  «Країнознавчий аспект на заняттях німецької 
мови», «Особливості планування занять» та підготовка учнів до іспитів 

рівня А-1-В 

доповідь 08.11.2014 м. Суми 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

9 Зосименко О.В, 
Кудінов Д.В. 

Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті 
академіка І.А. Зязюна «Інноваційна педагогічна освіта: проблеми, реалії і 
перспективи» 

Виступ 27.11.2014 м. Київ, НАПН 
України 

Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх 
вчителів» 

Виступ 24.11.2014 м. Суми, Сум ДПУ 
 ім. А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Організація та 
проведення 

03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

10 Кудінов Д.В. Волинська історична конференція Доповідь 08.11.2014 м. Житомир 
11 Зосименко О.В. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток 

вищої освіти: глобальний та національний вимір змін»  
Доповідь 04.03.–

05.03.2014 
м. Суми 

12 Матковська М.В. Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх 
вчителів» 

Виступ 24.11.2014 м. Суми, Сум ДПУ  
ім. А.С. Макаренка 
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Науково-практична конференція «Обдарована молодь – успішна держава» Виступ 26.10.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті 
академіка І.А. Зязюна «Інноваційна педагогічна освіта: проблеми, реалії і 
перспективи» 

Виступ 27.11.2014 м.Київ, НАПН 
України  

Семінар-практикум «Сучасні підходи до музичної діяльності дошкільнят» Доповідь 10.04.2014 м.Суми 

Кафедра методики початкової та природничо-математичної освіти 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ткаченко О.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VІ Міжнародний фестиваль «Світ психології». Міжнародні Челпанівські 
психолого-педагогічні читання 

Участь у симпозіумі, 
доповідь, майстер-
клас  

20-24.06. 
2014 

м. Київ 

Міжнародний круглий стіл «Інноваційні методи викладання у вищій 
школі» 

Демонстраційна 
сесія, майстер-клас 
он-лайн, доповідь 
(на yоutubе) 

03.06.2014 м. Чернігів 

Круглий стіл  «Уникальность и коммуникация» Доповідь 10.05.2014 м. Харків, 
ХНТУСГ 
ім.П. Василенко 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Интердисциплинарная научная конференция «В свете и тени Жан-Жака 
Руссо»  

Доповідь, наукова 
стаття  

6-7.10.  
2014 

м. Гданськ Польща 

ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес “Реформування освітньої 
системи в Україні в контексті європейської інтеграції”,  

Доповідь  15-16.10. 
2014 

м. Львів 

Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Доповідь, тези 26.11. 2014  КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласна школа вчителів, які будуть претендувати на звання «вчитель 
методист» 

Доповідь 15.04.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Науково-освітянський проект КЗ Сумський ОІППО «Післядипломна 
педагогічна освіта єдина» 

Серія майстер-
класів (3 модулі) 

13-17.11. 
2014  

м. Івано-
Франківськ, Івано-
Франківський 
ОІППО 
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2 

 
Коростіль Л.А. 

Обласний семінар «Можливості інформаційного простору «Інтернет» в 
процесі самореалізації вчителя хімії» 

Доповідь, 
практичне заняття 

10.09.2014  КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласний семінар «Готовність учителів хімії до реалізації практичної 
складової поглибленого вивчення предмета та підготовки школярів до 
інтелектуальних змагань» 

Практичне заняття 05.11.2014 СумДПУ 
 ім. А.С. Макаренка 

3 Удовиченко І.В. Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій «Інновації у 
неперервному розвитку професійної компетентності педагогічного 
працівника» 

Стаття 18-19.09. 
2014 

м. Черкаси 

Всеукраїнський семінар-нарада «Організація та проведення 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

Тези, виступ 26.09.2014 м. Київ 

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників» 

Виступ 31.10.2014 м. Полтава 

Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Організація, 
керівництво 
секцією, тези, 
виступ, презентація 

26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласна школа вчителів початкових класів "Державний стандарт 
початкової освіти  вимога часу" Виступ 11.06.2014 м. Суми  

Колегія Міністерства освіти і науки України " Підсумки завершення 
2013-2014 н.р. та завдання на новий 2014-2015 н.р." 

Участь,  виставка 
методич-них 
матеріалів педагогів 
Сумської області 

22.08.2014  

м. Київ 
м. Суми  

Обласний семінар-нарада  «Організація роботи з обдарованою молоддю» Доповідь 13.03.2014 м. Суми 

Обласний семінар-нарада «Менеджмент в освіті та андрагогічні основи 
об'єкт-суб'єктних відносин» 

Виступ, 
мультимедійна 
презентація 

26.08.2014 м. Суми 

4 Успенська В.М. Діяльність шкіл Дружніх до дитини з виконання проектних заходів 
Глобального Фонду та Європейського Союзу 

Організація, 
проведення, виступ 

31.03.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Всеукраїнський семінар-нарада регіональних координаторів, 
відповідальних за реалізацію проектних заходів за підтримки ЄС. 
Організація огляду базових навчальних закладів щодо якості 
превентивної освіти 

Участь 14-15.04. 
2014 

м. Київ 

V Міжнародний освітній Форум «Особистість у єдиному освітньому 
просторі» 

Участь, стаття, тези 07-18.04. 
2014 

м. Запоріжжя 
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VІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-
педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 
особистості в умовах трансформації освіти» 

Виступ 23.05.2014 м. Київ 

Обласна інструктивно-методична нарада методистів, спеціалістів 
управлінь (відділів) освіти райдержадміністрації та міських рад 

Доповідь 26.08.2014 м. Суми 

Обласний семінар по конкурсу «Колосок» Доповідь 08.09.2014 м. Суми 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейські стандарти 
превентивної освіти: досвід і перспективи» 

Участь 18-19.09. 
2014 

м. Київ 

5 Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Обласна інструктивно-методична нарада для спеціалістів, методистів 
місцевих органів управління освітою, що опікуються початковою школою 
«Керівництво і контроль  за веденням шкільної документації у 
початкових класах» 

Доповідь 04.02.2014 СШ №10, м.Суми 

Обласне секційне засідання спеціалістів початкової освіти управлінь 
(відділів) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (сільських рад), 
методистів районних (міських) методичних кабінетів 

Доповідь 28.08.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Реалізація Державного стандарту за сучасним науково-методичним 
забезпеченням 

Доповідь 08.10.2014 КУ СШ І-ІІІ ст. №7  
м .Суми 

Обласна Школа вчителя початкових класів Доповідь 02.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласна школа вчителів початкових класів «Державний стандарт 
початкової освіти  вимога часу» Виступ  11.06.2014 м. Суми  

6 Синько Л.С. ІІІ інтерактивна конференція «Науково-прикладні основи створення та 
використання електронних засобів у навчально-виховному процесі 
загальноосвітнього навчального закладу» 

Доповідь 22-26.09. 
2014 

м.Рівне, 
Рівненський 
ОІППО 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Електронні 
інформаційні ресурси: створення, використання, доступ 2014» 

Доповідь, стаття 01-02.12. 
2014 

м. Вінниця, 
Вінницький ОІППО 

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукова діяльність як 
шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця», 

Доповідь, тези 03-04.12. 
2014 

СумДПУ  
ім. А.С. Макаренка 

7 Кода С.В. ІІІ інтерактивна конференція «Науково-прикладні основи створення та 
використання електронних засобів у навчально-виховному процесі 
загальноосвітнього навчального закладу» 

Доповідь 22-26.09. 
2014 

м.Рівне, 
Рівненський 
ОІППО 

Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь – успішна 
держава» 
 
 
 

Доповідь  26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 
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Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій 
1 Лабудько С.П. Науково-методичний семінар «Блог як засіб розвитку ІКТ-

компетентності вчителя» для районних (міських) координаторів 
фізичного конкурсу «Левеня»  

Виступ  27.03.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виробничої 
та навчально-методичної роботи (методистів) закладів професійно-
технічної освіти. 

Виступ  22.05.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

2 Ніколаєнко М.С. Інструктивно-методична нарада методистів, спеціалістів дошкільної 
освіти управлінь освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів 

Виступ  26.08.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

3 Герасименко Н.В.  
Лобода В.В. 

Обласний семінар-практикум  «Можливості інформаційного простору в 
процесі самореалізації вчителя хімії» 

Виступ  15.09.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

4 Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 

Інструктивно-методичний семінар «Особливості викладання курсу 
інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до 
вимог Державного стандарту початкової та загальної середньої освіти» 

Виступ  15.01.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

5 Петрова Л.Г. 
Наконечна Л.М. 
Лобода В.В. 
Шевченко Т.О. 
Павленко І.М. 

Інструктивно-методичний семінар-нарада з базових дисциплін щодо 
початку 2014-2015 навчального року 

Виступ  26.08.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

6 Павленко І.М. 
Ніколаенко М.С.  
Шевченко Т.О.  

Інструктивно-методичний семінар-нарада «Організація і проведення 
Всеукраїнських конкурсів з інформатики (Web-дизайн, анімація,  
мультиплікація, «Бобер»)» 

Виступ  02.10.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

7 Шеченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лобода В.В. 

Семінар-практикум «Особливості викладання курсу «Сходинки до 
інформатики» у початкових класах, відповідно до Державного стандарту 
початкової освіти»  

Виступ  19.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

8 Шеченко Т.О. 
Павленко І.М. 
Лобода В.В. 

Семінар-практикум «Особливості викладання курсу «Інформатика» у 
початкових класах, відповідно до Державного стандарту початкової 
загальної освіти»  

Доповіді 20.11.2014. КЗ Сумський 
ОІППО 
Сумська СШ І ст. 
№30 

9 Петрова Л.Г. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція  «Інноваційна 
діяльність та дослідно-експерементальна робота в сучасній освіті» 

Доповідь, стаття 23.10.2014 Чернівецький ІППО 

Засідання «Школи педагогічної майстерності» Доповідь 25.11.2014 Сумська філія 
Харківського 
національного 
університету 
внутрішніх справ 
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Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Виступ на 
пленарному 
засіданні, тези 

26.11.2014 
 

КЗ  Сумський 
ОІППО 
 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Виступ на 
пленарному 
засіданні 

03.12.2014 
 

КЗ Сумський 
ОІППО 

10 Лобода В.В. 
Петрова Л.Г. 

Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх 
вчителів» 

Доповідь 24.11.14 Сум ДПУ  
ім. А.С.Макаренко 

11 Лобода В.В. 
Наконечна Л.М. 

Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми прикладної психології» Стаття 2-3 жовтня 
2014 

м. Київ, НМЦ 
практичної 
психології і соц. 
роботи 

12 Антонченко М.О. ІIІ інтерактивна конференція «Науково-прикладні основи створення та 
використання електронних засобів у навчально-виховному процесі 
загальноосвітнього навчального закладу»  

Доповідь, стаття 22 – 26.09. 
2014 

Рівненський 
ОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція  «Інноваційна 
діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті»  

Доповідь, стаття 23.10. 2014  Чернівецький 
ОІППО 

Всеукраїнська науково-практичної Інтернет-конференції «Електронні 
інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»  (.) (м. Вінниця) 
 

стаття 1-2 грудня 
2014 

Вінницький ОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, тези 03.12.2014 
 

КЗ Сумський 
ОІППО 

13 Куртась О.В. Міжрегіональний науково-практичний семінар "Мовна освіта в Україні і 
закордоном: тенденції, реалії і перспективи розвитку»  

Доповідь 15.05.2014 ГНПУ 
 ім. О. Довженка 

10-я Международная научно-практическая конференция «Настоящие 
исследования и развитие – 2014». 

Стаття 17.01.2014 Болгарія, м. Софія, 
«Бял ГРАД-БГ» 
ООД 

Materiały x międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 
«Wykształcenie i nauka bez granic - 2014» 

Стаття 07.12.2014 Przemyśl 

14 Герасименко Н.В "Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Електронні 
інформаційні ресурси: створення, використання, доступ”  

Стаття 01-
02.12.2014 

Вінницький 
ОІПОПП 

15 Ніколаенко М.С. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція  «Електронні 
інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» 2014» 

Доповідь,чат 1-2.12.2014 Вінницький 
ОІПОПП 

16 Лабудько С.П.. 
 

Семінар координаторів  Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-
2014» 

Обговорення 
винесених питань 

25-30.06. 
2014 

Комплекс 
«Первоцвіт», 
м. Яремче Івано-
Франківської обл. 
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Засідання секції методистів управлінь (відділів) освіти 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, керівників районних (міських) 
методичних об’єднань учителів фізики та астрономії. 

Доповідь 26.08.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

ІIІ інтерактивна науково-практична конференція «Науково-прикладні 
основи створення та використання електронних засобів у навчально-
виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу», Рівне, 
РОІППО. 

Обговорення  в 
офлайн-режимі, 
стаття 

22.09-
26.09.2014 

М.Рівне, 
Рівненський 
ОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна 
діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті»  

Обговорення  в 
офлайн-режимі, 
стаття 

23.10.2014   м. Чернівці, 
Чернівецький 
ОІППО 

Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті 
для всіх» (ITEA-2014) 25-26 листопада 2014 року. - Київ, Україна 

Тези 25.11-
26.11.2014 

Київ, Україна 

17 Павленко І.М. Обласний тренінг за напрямом програмування «Олімпіадні завдання».  Доповідь 22.05.2014 СДПУ 

Всеукраїнська ІІІ інтерактивна конференція «Науково-прикладні основи 
створення та використання електронних засобів у навчально-виховному 
процесі загальноосвітнього навчального закладу».  

Виступ на 
пленарному 
засіданні, стаття 

22.09.2014 Рівненський 
ОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 
 

Виступ на 
пленарному 
засіданні, тези 

03.12.2014 
 

КЗ Сумський 
ОІППО 
 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Електронні 
інформаційні ресурси: створення, використання, доступ”.  

Стаття 06.12.2014 
 

Вінницький 
ОІПОПП 

18 Шевченко Т.О. Шостий Міжнародний форум-презентація «Інноватика в сучасній освіті» Доповідь 23.11.2014 Київський Палаці 
дітей та юнацтва  

Кафедра андрагогіки та корекційної освіти 
1 Чайченко Н.Н. 

Єфремова Г.Л.  
Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

2 Артюшкіна Л.М. Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

3 Прядко Л.О. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексний  супровід 
дітей з психофізичними порушеннями  в умовах навчально-
реабілітаційного центру 

Виступ, тези 27-28.03. 
2014 

м. Луганськ 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Виступ, тези 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 
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VІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті  
Р.Е.Левиної 

Виступ 25.02.2014 Курський 
державний 
університет, РФ 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток 
вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» 

Виступ, тези 04-05.03. 
2014  

Інститут педагогіки 
і психології  
СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка 

4 Рудь О.М. Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези, виступ 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Кафедра теорії та методики виховання 
1 Гиря О.О. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання 

природничих дисциплін  у  середній та вищій школі»  
Виступ 29.05.2014 м. Полтава, 

Полтавський 
державний 
університет 
ім.Короленко 

2 Сєрих Л.В. ХХVІІ Міжнародна науково -практична конференція «Инновационный 
потенциал украинской науки – ХХІ век»  Секція «Педагогічні науки та 
освітні технології» 

Тези 20-
25.05.2014 

м. Запоріжжя 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка 
педагогів до реалізації основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів»  

Виступ, тези  15.05.2014 КНВЗ «Харківська 
академія 
неперервної освіти» 

Міжнародна  науково-практична  конференція  «Гармонізація культурно-
освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти»  

Тези 12-
13.09.2014 

м. Мелітополь, 
Мелітопольський 
ДПУ 

Всеукраїнська  науково-практична конференції  «Інноваційні соціально-
педагогічні моделі розвитку творчої активності вихованців позашкільних 
навчальних закладів у процесі пошукової та дослідно-експериментальної 
діяльності» 

Виступ, тези 24-
26.09.2014 

Вінницька обласна 
станція юних 
туристів, м.Вінниця 

Обласна науково-практична  конференція «Обдарована молодь – успішна 
держава» 

Виступ, тези 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО,  
ЦПО та РТМ 

Міжнародна науково-практична конференції «Освітні інновації : 
філософія, психологія, педагогіка» 

Тези 03.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласний круглий стіл  «Взаємодія загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків» 

Виступ, стаття 04.11.2014 м. Суми 
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Международная научная конференция  «CONDUCT OF MODERN 
SCIENCE» 

Виступ, тези 30.11-07.12  
2014  

г. Шеффилд, 
Великобритания 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теоретичні та практичні 
аспекти формування творчого потенціалу дітей у позашкільному закладі» 

Виступ, стаття 09-
10.12.2014 

МОН України, 
ПДЮ,  м. Суми 

3 Цимерман І.Л. Обласна інструктивно-методична нарада методистів, спеціалістів 
управлінь (відділів) освіти райдержадміністрації та міських рад 

Виступ 26.08.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

Міська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку 
дітей раннього віку» 

Виступ 29.10.2014 м. Суми СДПУ 

Обласна науково-практична конференція «Обдарована молодь-успішна 
держава» 

Виступ, тези 26.11.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

4 Крот Г.В. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагогів до 
реалізації основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів» 

Робота у чаті 15.05.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

5 Деменков Д.В. 

 

Інструктивно-методичний семінар-нарада для методистів районних 
(міських) методичних кабінетів 

Виступ 26.08.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

ІХ Міжнародна науково-методична конференція «Фізичне виховання в 
контексті сучасної освіти» 

Виступ 12-13.06. 
2014 

м. Київ, КНФУ 

6 Сігова В.І. ХХVІ Международная научно-практическая конференция 
«Инновационный потенциал мировой науки ХХІ века» 

Заочна участь 11.04.2014  м. Запоріжжя 

Міжнародна науково-практична конференція «Управління інтегрованого 
навчання в загальноосвітній і вищої школах: реалії та перспективи» 

Заочна участь 30.04.2014  м. Полтава 

ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Инновационный 
потенциал мировой науки ХХІ века» 

Заочна участь 25.05.2014 м. Запоріжжя 

Електронна науково-практична конференція  Заочна участь 30.10.2014  м. Донецьк, ДІППО 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські 
соціально-гуманітарні читання» 

Заочна участь 29.11.2014 м. Дніпропетровськ, 
ДНУ ім.О.Гончара 

Навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти 
1 Барсук Н.О. VI Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 
особистості в умовах трансформування освіти» 

Тези 23.05.2014 м.Київ, НАПН 
України 

Обласна науково-практична конференція «Одарована молодь – успішна 
держава» 

Виступ, тези 26.11.2014  КЗ Сумський 
ОІППО 
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Обласне секційне засідання методистів з фізики районних (міських)  
методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 
міських рад 

Виступ 26.08.2014. КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласний семінар «Моніторинг якості освіти в загальноосвітньому 
навчальному закладі» 

Виступ 11.12.2014  КЗ Сумський 
ОІППО 

2 Нежинцева Л.П. VI Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-
педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації 
особистості в умовах трансформування освіти» 

Тези 23.05.2014. м..Київ, НАПН 
України 

Обласний семінар «Моніторинг якості освіти в загальноосвітньому 
навчальному закладі» 

Виступ 11.12.2014  КЗ Сумський 
ОІППО 

3 Сагалаєва Н.В. Обласне секційне засідання завідувачів районними (міськими)  
методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій, міських рад 

Виступ 26.08.2014. КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласне секційне засідання методистів з фізики районних (міських)  
методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 
міських рад 

Виступ 26.08.2014  КЗ Сумський 
ОІППО 

Обласний семінар «Моніторинг якості освіти в загальноосвітньому 
навчальному закладі» 

Виступ 11.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО 

4 Черних О.В. Круглий стіл « Стан матеріально-технічного та навчально-методичного 
забезпечення предметів природничо-математичного циклу в 
загальноосвітніх навчальних закладах» 

Виступ 20.03.2014  м.Київ,  ІІТЗО 

5 Браткова Г.М. 
Борисенко О.Ф. 
Боріщик Ю.В. 
Гапченко А.В. 
Мікулінцева В.А. 

Обласний семінар «Моніторинг якості освіти в загальноосвітньому 
навчальному закладі» 

Виступ 11.12.2014 КЗ Сумський 
ОІППО Виступ 

Виступ 
Виступ 
Виступ 
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Таблиця 6.3 
6.3. Формування інформаційної бази даних про наукову діяльність Сумського ОІППО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Організація і проведення Міжнародних, Всеукраїнських конференцій (симпозіумів, семінарів, форумів): голова (член) оргкомітету, редактор (член 
редколегії) збірника наукових праць 
1 03.12. 

2014 
Міжнародна науково-
практична конференція 
«Освітні іннвовації: 
філософія, психологія, 
педагогіка» 

Науковці, 
викладачі, 
аспіранти, 
вчителі, 
магістранти,
студенти 

Програма 
конференції, 
збірник 
наукових 
праць 

291 
учасник 

КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Медведєв І.А. 
Панченко С.М. 
Зосименко О.В. 
Чеканська Л.М. 
члени 
оргкомітету, 
редактори 
збірника 
наукових праць 

Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти;  
Інститут педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих НАПН 
України; 
СумДПУ імені 
А.С.Макаренка; 
Класичний приватний 
університет 
(м. Запоріжжя); 
Казахский 
национальный 
университет имени 
аль-Фараби; 
Узбекский научно-
исследовательский 
институт педнаук 
имени Т. Н. Кары 
Ниязи 

Прес-анонс, 
прес-реліз, 
передача 
«По суті» на 
радіо 
«Слобода 
FM»  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 04.09. 

2014 
ІІІ Всеукраїнський науково-
практичний семінар 
«Сучасні інформаційні 
технології в дистанційній 
освіті» 

Науковці, 
викладачі, 
аспіранти, 
магістранти 

Подяка від 
організаторів 

150 Івано-
Франківсь
кий НУНГ 

Жук М.В., член 
оргкомітету, 
модератор 
пленарного 
засідання 

Український форум 
дистанційного та 
мобільного навчання 

 

3 24.09. 
2014 

Всеукраїнська он-лайн 
наукова проблемно-
тематична дискусія 
«Післядипломна педагогічна 
освіта в інформаційному 
суспільстві» 

Науковці, 
викладачі 
УМО, 
ОІППО 

Подяка від 
ректора Івано-
Франківсько-
го ОІППО  

9 
виступів 

Івано-
Франківсь
кий 
ОІППО 

Жук М.В., 
ініціатор та 
учасник он-
лайн дискусії 

УМО 
КЗ Сумський ОІППО 
Івано-Франківський 
ОІППО, 
Український форум 
дистанційного та 
мобільного навчання 

50 
переглядів в 
Інтернеті 

Організація і проведення обласних заходів (конференцій, круглих столів, навчальних чи методичних семінарів): голова (член) оргкомітету, редактор (член 
редколегії) збірника наукових праць 
1 Червень 

2014 
Обласна краєзнавча 
конференція, присвячена 200 
річчю з дня народження 
Т.Г.Шевченка 

Учителі 
бібліотекарі 

Збірник 
матеріалів 

60 СОУНБ П’ятаченко Ю.В., 
член оргкомітету 

СОУНБ, спілка 
краєзнавців України 

 

2 04.11. 
2014  

Обласний круглий стіл 
«Взаємодія загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних 
закладів в естетичному 
вихованні підлітків»  

Учителі, 
керівники 
гуртків, 
директори, 
заступники 
директорів 
загальноосв
ітніх та 
позашкільн
их 
навчальних 
закладів 

Збірник 
матеріалів 
«Моделюванн
я естетичного 
навчально-
виховного 
процесу у 
взаємодії 
загальноосвіт
ніх та 
позашкільних 
навчальних 
закладів» 

40 Суми Сєрих Л.В., 
організатор 

 Прес-реліз, 
розміщення 
збірника на 
сайті КЗ 
Сумський 
ОІППО 

3 26.11. 
2014  

Методичний семінар для 
вчителів англійської мови 

Учителі 
англійської 
мови 
 

Сертифікат 30 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Клюніна Н.В., 
організатор і 
учасник 

Dinterkal Book Прес- анонс 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 8-12.11. 

2014. 
5-денний семінар для 
вчителів німецької мови 

Учителі 
німецької 
мови 

Сертифікат 22 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Клюніна Н.В., 
організатор і 
учасник 

Міністерство освіти і 
науки, Гете інститут 

Прес-анонс  

5 26.11. 
2014 

Обласна науково-практична 
конференція «Обдарована 
молодь-успішна держава» 

Педагогічні 
та науково-
педагогічні 
працівники 
навчальних 
закладів 
області 

Резолюція 
рішення, 
збірник 
матеріалів 
конференції 

250 КЗ Сумський 
ОІППО  

Медведєв І.А., 
Удовиченко І.В., 
члени 
оргкомітету 

ДОН Сумської ОДА 
КЗ СОР - ОЦПО та 
РТМ 

Прес-реліз, 
висвітлення 
в ЗМІ  

6 Протягом 
року 

Міжнародний віртуальний 
науковий проект  
професора Минбаєвої А.К. 
(Республіка Казахстан) та 
доцента Жука М.В. 

Науковці, 
викладачі 

Віртуальна 
творча 
майстерня для 
освітян «Он-
лайн формат 
освітніх 
інновацій» 

50  КЗ 
Сумський 
ОІППО 
Університе
т аль-
Фарабі 

Минбаєва А.К., 
Жук М.В., 
автори проекту, 
організатори 

Університет аль-
Фарабі (Республіка 
Казахстан) 

Прес-реліз  

7 30.10. 
2014 

Обласний семінар 
керівників навчальних 
закладів «Робота 
навчального закладу щодо 
впровадження Державного 
стандарту початкової 
загальної освіти» 

Директори 
ЗНЗ 

Програма 
проведення 
семінару 

30 КЗ 
Сумська 
ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 27 
м. Суми 

Цебро Я.І., 
Пінчук Д.М., 
організатори 

Директор ЗОШ №27, 
заступники, вчителі 

Прес-реліз  

8 14.04. 
2014 

Обласний семінар-
практикум «Організація 
навчально-виховної роботи з 
дітьми з особливостями 
психофізичного розвитку»  
 
 
 
 
 
 
 

Учителі 
ЗНЗ області 

Матеріали 
семінару 

25 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Прядко Л.О. 
Фурман О.О. 
Троіцька М.Є. 
Борцова М.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Наукове керівництво: проектом з отриманням гранту, науковим проектом, експериментальним майданчиком, інноваційною діяльністю 

1 Протягом 
року 

Наукове керівництво 
експериментальним 
майданчиком «Теорія та 
методика взаємодії 
загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних 
закладів в естетичному 
вихованні підлітків» 

Педагоги, 
психологи 
дослідники 

Експеримента
льний 
майданчик 

2000 Сумська, 
Харківська, 
Дніпропетро
вська, 
Тернопільськ
а області 

Сєрих Л.В. Інститут проблем 
виховання АПН 
України 

Власний 
блог  
Сєрих Л.В. 
(mustetstvo-
art.blogspot.c
om) 

2 04.- 07. 
2014 

Наукове керівництво 
підготовкою проекту з 
проблематики національно-
патріотичного виховання 
військово-патріотичного 
клубу «Патріот» до участі в 
конкурсі «VІ Міжнародний 
фестиваль педагогічних 
інновацій»  

Школярі, 
працівники 
клубу 

Диплом 
переможця 

1 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Жук М.В. Управління освіти  
м. Шостка 

Подяка від 
управління 
освіти  
м. Шостка 

3 01.10.2014 Підготовка розділу «LLL» в 
проекті по оцінці української 
вищої освіти за 
індикативною шкалою, що 
використовується Education, 
Audiovisualand Culture 
Executive Agency (EACEA 
P9 Eurodice) для звітів “The 
European Higher Education 
Areain 2012: Bologna Process 
Implementation Report” 
(«Фонду дослідження 
освітньої політики» ) 

Освітні 
аналітики 

Текст розділу  1 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Жук М.В.   
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6.4. Апробація підручників, навчальних посібників, авторських програм 
 
На виконання наказу МОН, молоді та спорту України від 20.08.2012 № 935 «Про 

проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 – 2013/2014 навчальних роках», у ЗНЗ 
Сумської області завершено апробацію 6 підручників для 1-го класу: «Математика» 
(Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.), «Математика» (Богданович М.В., Лишенко Г.П.), 
«Образотворче мистецтво» (Калініченко О.В., Сергієнко В.В.), «Образотворче мистецтво» 
(Резніченко М.І., Трач С.К.), «Трудове навчання» (Сидоренко В.К., Котелянець Н.В.), 
«Трудове навчання» (Тименко В.П., Веремійчик І.М.). 

В апробації підручників для 1 класу було задіяно 26 ЗНЗ області, 1187 учнів перших 
класів: 
– Білопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Білопільської районної ради; 
– Білопільська СШ І-ІІІ ступенів № 1 Білопільської районної ради; 
– Великочернеччинська СШ І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; 
– Верхньосироватська СШ І-ІІІ ступенів Сумської районної ради;  
– Жовтнева СШ І-ІІІ ступенів Білопільської районної ради; 
– Косівщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Лесі Українки Сумської районної ради; 
– Охтирська гімназія Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Охтирської міської ради; 
– Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 Роменської міської ради; 
– Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради; 
– Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради; 
– Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Роменської міської ради; 
– Роменська СШ І-ІІІ ступенів № 2 Роменської міської ради; 
– Роменська СШ І-ІІІ ступенів № 1 Роменської міської ради; 
– Стецьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми. 
– Улянівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Білопільської районної ради; 
 
Зокрема, до апробації кожного підручника залучено: 
– «Математика», Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В. – 5 навчальних закладів, 238 учнів; 
– «Математика», Богданович М.В., Лишенко Г.П. – 5 навчальних закладів, 215 учнів; 
– «Образотворче мистецтво», Калініченко О.В., Сергієнко В.В. – 5 навчальних закладів, 233 
учня; 
– «Образотворче мистецтво», Резніченко М.І., Трач С.К. – 3 навчальні заклади, 139 учнів; 
– «Трудове навчання», Тименко В.П., Веремійчик І.М. – 4 навчальні заклади, 188 учнів; 
– «Трудове навчання», Сидоренко В.К., Котелянець Н.В. – 4 навчальні заклади, 174 учні. 
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На виконання наказу МОН України від 30.05.2013 № 645 «Про проведення апробації 
та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для ЗНЗ у 2013/2014 – 2014/2015 
навчальних роках» та з метою створення умов для оновлення змісту освіти, забезпечення 
ЗНЗ якісними вітчизняними підручниками у 2013/2014 навчальному році розпочато 
апробацію 19 підручників: 

– для учнів 2 класу ЗНЗ, які видані за державним замовленням у 2012 році 
(«Математика», Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.; «Математика», Богданович М.В., 
Лишенко Г.П.; «Образотворче мистецтво», Калініченко О.В., Сергієнко В.В.; «Образотворче 
мистецтво», Резніченко М.І., Трач С.К.; «Трудове навчання», Сидоренко В.К., 
Котелянець Н.В.; «Трудове навчання», Тименко В.П., Веремійчик І.М.); 

– для учнів 5 класу ЗНЗ, які видані за державним замовленням у 2013 році 
(«Українська мова», Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.; «Українська мова», Заболотний О.В., 
Заболотний В.В.; «Українська мова», Глазова О.П.; «Німецька мова» (1-й рік навчання), 
Сидоренко М.М., Палій О.А.; «Німецька мова» (1-й рік навчання), Сотникова С.І., Білоусова 
Т.Ф.; «Французька мова» (1-й рік навчання), Клименко Ю.М.; «Образотворче мистецтво», 
Желєзняк С.М., Ламонова О.В.; «Образотворче мистецтво», Калініченко О.В., Масол Л.М.; 
«Основи здоров’я», Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І., Василашко І П., 
Коваль Н.С., Гурська О.К.; «Основи здоров’я», Бех І.Д., Воронова Т.В., Пономаренко В.С., 
Страшко С.В.; «Основи здоров’я», Бех І.Д., Воронова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.; 
«Російська мова» (1-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою, 
Полякова Т.М., Самонова О.І.; «Українська мова» для ЗНЗ з навчанням російською мовою, 
Заболотний О.В., Заболотний В.В. 

 
До участі в апробації залучено 51 навчальний заклад, загальна кількість учнів – 3429 

(2 клас – 784; 5 клас – 2645), а саме: 
– «Математика» 2 клас, Богданович М.В., Лишенко Г.П. – 126 учнів; 
– «Математика» 2 клас, Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В. –118 учнів; 
– «Німецька мова» (1-й рік навчання), Сидоренко М.М., Палій О.А. – 252 учні; 
– «Німецька мова» (1-й рік навчання), Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф. – 303 учні; 
– «Образотворче мистецтво» 2 клас, Калініченко О.В., Сергієнко В.В. – 126 учнів; 
– «Образотворче мистецтво» 2 клас, Резніченко М.І., Трач С.К. – 122 учні; 
– «Образотворче мистецтво» Желєзняк С.М., Ламонова О.В. – 300 учнів; 
– «Образотворче мистецтво» Калініченко О.В., Масол Л.М. – 271 учень; 
– «Основи здоров’я» Бех І.Д., Воронова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В. – 143 учні; 
– «Основи здоров’я» Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І., Василашко І.П., 
Коваль Н.С., Гурська О.К. – 286 учнів; 
– «Російська мова» (1-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою 
Корсаков В.О. – 179 учнів; 
– «Російська мова» (1-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою 
Полякова Т.М., Самонова О.І – 115 учнів; 
– «Трудове навчання» 2 клас, Сидоренко В.К., Котелянець Н.В. – 162 учні; 
– «Трудове навчання» 2 клас, Тименко В.П., Веремійчик І.М. – 130 учнів; 
– «Українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою» Заболотний О.В., 
Заболотний В.В. – 130 учнів. 
– «Українська мова» 5 клас, Глазова О.П. – 117 учнів; 
– «Українська мова» 5 клас, Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. – 160 учнів; 
– «Українська мова» 5 клас, Заболотний О.В., Заболотний В.В. – 157 учнів; 
– «Французька мова» (1-й рік навчання), Клименко Ю.М. – 232 учні; 
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У розрізі ЗНЗ: 
– Берестівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради; 
– Боромлянський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Тростянецької районної ради; 
– Бочечківський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Конотопської районної ради; 
– Великописарівська СШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М. Середи 
Великописарівської районної ради; 
– Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради; 
– Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради; 
– Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради; 
– Глухівська ЗОШ-інтернат Сумської обласної ради; 
– Дубовязівський НВК: СШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Конотопської районної ради; 
– Краснопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради; 
– Лебединська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської міської ради; 
– Лебединська СШ І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської ради; 
– Липоводолинська СШ І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради; 
– Олександрівська гімназія Сумської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради; 
– Попівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Конотопської районної ради; 
– Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради»; 
– Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Роменської міської ради; 
– Роменська СШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради; 
– Свеська СШ І-ІІІ ступенів -«ліцей» Ямпільської районної ради; 
– Свеська СШ І-ІІІ ступенів № 1 Ямпільської районної ради; 
– Синівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 10 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 2 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 29 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми; 
– Тростянецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Тростянецької районної ради; 
– Тростянецька СШ І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької районної ради; 
– Тростянецька СШ І-ІІІ ступенів № 1 Тростянецької районної ради; 
– Тростянецька СШ І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької районної ради; 
– Шосткинська гімназія Шосткінської міської ради; 
– Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Шосткинської міської ради; 
– Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Шосткинської міської ради; 
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– Шосткинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Шосткинської міської ради; 
– Шосткинська СШ І супеня № 13 Шосткинської міської ради; 
– Шосткинська СШ І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради; 
– Шосткинська СШ І-ІІІ ступенів № 8 Шосткинської міської ради; 
– Шосткинський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 – ДНЗ Шосткинської міської ради. 
– Ямпільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської районної ради; 

 
На виконання наказів УОН Сумської ОДА від 31.08.2011 № 646 «Про проведення 

апробації авторської програми курсу за вибором «Сумщинознавство» для початкових класів 
ЗНЗ області у 2011-2012 навчальному році» та від 12.06.2012 № 509-ОД «Про продовження 
термінів проведення апробації авторської програми курсу за вибором «Сумщинознавство» 
в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області», з метою вивчення особливостей 
рідного краю, дотримання наступності між початковою та загальною середньою освітою, 
авторським колективом КЗ Сумський ОІППО та обласного УОН (Удовиченко І.В., Сопіна 
Л.М., Ганжа Н.П.) розроблено навчальну програму курсу за вибором «Сумщинознавство». 
Програма розрахована на три роки вивчення курсу (по 34 години кожен) з послідовним 
ускладненням. Апробація авторської програми «Сумщинознавство» проводиться у 
початкових класах ЗНЗ 8 районів та 5 міст Сумської області (Білопільський, Глухівський, 
Конотопський, Лебединський, Путивльський Серединобудський, Сумський, Ямпільський 
райони та міста Охтирка, Лебедин, Конотоп, Ромни, Суми). 

На виконання наказу УОН Сумської ОДА від 14.11.2014 № 562-ОД «Про проведення 
апробації якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 
2014/2015 – 2015/2016 навчальних роках», у 2014 році розпочато апробацію підручників для 
учнів 3-х та 6-х класів у ЗНЗ. Зокрема: 

 
1) Перелік підручників для учнів 3 класу ЗНЗ, що видані за державним 

замовленням у 2013 та 2014 роках: 
– «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови», 
Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.; 
– «Літературне читання. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням російською мовою», Хорошковська О.Н., Охота Г.І.; 
– «Математика. 3 клас» для ЗНЗ, Богданович М.В., Лишенко Г.П., 
– «Математика. 3 клас» для ЗНЗ, Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.; 
– «Мистецтво. 3 клас» для ЗНЗ, Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В.; 
– «Образотворче мистецтво. 3 клас» для ЗНЗ, Калініченко О.В., Сергієнко В.В.; 
– «Образотворче мистецтво. 3 клас» для ЗНЗ, Резніченко М.І., Трач С.К.; 
– «Трудове навчання. 3 клас» для ЗНЗ, Веремійчик І.М., Тименко В.П. 
– «Трудове навчання. 3 клас» для ЗНЗ, Сидоренко В.К., Котелянець Н.В., Агєєва О.В.; 
– «Я у світі. 3 клас» для ЗНЗ, Бібік Н.М.; 
– «Я у світі. 3 клас» для ЗНЗ, Талліна О.В., Іванова Г.Ж.; 

 
До апробації залучені ЗНЗ області: 

– Андріяшівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Роменської районної ради; 
– Баницький НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Глухівської районної ради; 
– Василівська ЗОШ І-ІІ ступенів Роменської районної ради; 
– Ведмежівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Роменської районної ради; 
– Вільненський НВК: Великописарівської районної ради; 
– Ворожбянський НВК: ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ № 4 Білопільської районної ради; 
– Глинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Роменської районної ради; 
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– Дунаєцький НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Глухівської районної ради; 
– Журавський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Середино-Будської районної ради; 
– Зноб-Новгородська загальноосвітня І-ІІІ ступенів Середино-Будської районної ради; 
– Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської міської ради; 
– Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 Конотопської міської ради; 
– Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Конотопської міської ради; 
– Конотопська СШ І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради. 
– Конотопська СШ І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської міської ради; 
– Конотопська СШ І-ІІІ ступенів №12 Конотопської міської ради; 
– Конотопський НВК: ЗОШ І ступеня – ДНЗ «Казка» Конотопської міської ради; 
– Коровинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Недригайлівської районної ради; 
– Кролевецька СШ І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької районної ради; 
– Лебединська ЗОШ I-III ступенів № 5 Лебединської міської ради; 
– Лебединська СШ I-III ступенів № 7 Лебединської міської ради; 
– Овлашівська ЗОШ І-ІІ ступенів Роменської районної ради; 
– Охтирська гімназія Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІ ступенів № 4 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІ ступенів № 9 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Охтирскої міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Охтирскої міської ради; 
– Путивльська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. Радіка Руднєва Путивльської районної ради; 
– Путивльське навчально-виховне об’єднання: СШ І ступеня – гімназія – ДНЗ (центр 
розвитку дитини) Путивльської районної ради; 
– Рогинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Роменської районної ради; 
– Середино-Будська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Середино-Будської районної ради; 
– Середино-Будська ЗОШ І-ІІІ ступенів. № 2 Середино-Будської районної ради; 
– Слоутський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Глухівської районної ради; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 м. Суми; 
– Сумська СШ І ступеня № 30 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка м. Суми; 
– Тарасівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Великописарівської районної ради; 
– Шалигинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Глухівської районної ради; 

 
2) Перелік підручників для учнів 6 класу ЗНЗ, що видані за державним 

замовленням у 2014 році: 
– «Географія» для ЗНЗ, Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б.; 
– «Географія» для ЗНЗ, Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.; 
– «Географія» підручник для 6 класу ЗНЗ, Бойко В.М., Міхелі С.В.; 
– «Мистецтво (інтегрований курс)» підручник для 6 класу ЗНЗ, Масол Л.М.;  
– «Німецька мова (2-й рік навчання)» для ЗНЗ, Сидоренко М.М., Палій О.А.; 
– «Німецька мова (2-й рік навчання)» для ЗНЗ, Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.; 
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– «Образотворче мистецтво» для ЗНЗ, Железняк С.М., Ламонова О.В.; 
– «Образотворче мистецтво» для ЗНЗ, Калініченко О.В., Масол Л.М.; 
– «Основи здоров’я» для ЗНЗ, Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.; 
– «Основи здоров’я» для ЗНЗ, Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Василенко С.В., Гурська О.К., 
Гущина Н.І., Коваль Н.С.; 
– «Російська мова (2-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою», 
Корсаков В.О., Сакович О.К.; 
– «Російська мова (2-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою», 
Полякова Т.М., Самонова О.І., Приймак А.М.; 
– «Українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою», Ворон А.А., Солопенко В.А. 
– «Українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою», Заболотний О.В., 
Заболотний В.В.; 
– «Українська мова» для ЗНЗ, Глазова О.П.; 
– «Українська мова» для ЗНЗ, Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т., Жук М.Г.; 
– «Українська мова» для ЗНЗ, Заболотний О.В., Заболотний В.В.; 
– «Французька мова (2-й рік навчання)» для ЗНЗ, Клименко Ю.М.; 
– «Французька мова (2-й рік навчання)» для ЗНЗ, Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.; 

 
До апробації залучені ЗНЗ області: 

– Берестівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради; 
– Великописарівська СШ І-ІІІ ступенів Великописарівської районної ради; 
– Великописарівська СШ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М.Середи 
Великописарівської районної ради; 
– Верхньосироватська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; 
– Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради; 
– Глухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Глухівської міської ради; 
– Глухівська ЗОШ-інтернат ім. М.І. Жужоми Сумської обласної ради; 
– Добрянський НВК Великописарівської районної ради; 
– Дунаєцький НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Глухівської районної ради; 
– Капустинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Липово-Долинської районної ради; 
– Козацький НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Конотопської районної ради; 
– Конотопська гімназія Конотопської міської ради; 
– Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 Конотопської міської ради; 
– Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Конотопської міської ради; 
– Конотопська СШ І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради; 
– Конотопська СШ І-ІІІ ступенів № 2 Конотопської міської ради; 
– Конотопська СШ І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської міської ради; 
– Лебединська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської міської ради; 
– Лебедівський НВК: ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ Конотопської районної ради; 
– Мутинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради. 
– Олександрівська гімназія Сумської міської ради; 
– Олексіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; 
– Охтирська гімназія Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради; 
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– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Охтирської міської ради; 
– Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради; 
– Путивльське навчально-виховне об’єднання: спеціалізована ЗОШ І ступеня – гімназія – 
ДНЗ (центр розвитку дитини) Путивльської районної ради; 
– Роменська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Роменської міської ради; 
– Роменська СШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. П. І.Калнишевського Роменської міської ради; 
– Роменська СШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради; 
– Солдатський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Великописарівської районної ради; 
– Сумська гімназія № 1 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми; 
– Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 29 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми; 
– Сумська СШ І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми; 
– Токарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; 
– Тростянецька СШ І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької районної ради; 
– Уляновський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ Білопільської районної ради Сумської 
області; 
– Хухрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Охтирської районної ради; 
– Чупахівська СШ І-ІІІ ступенів Охтирської районної ради; 
– Шосткинська СШ І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради; 
– Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради; 
– Шосткинський НВК: СШ І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради. 
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РОЗДІЛ VII. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 
7.1. Координація дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах області 
Організація ефективної дослідно-експериментальної роботи навчальних закладів є 

одним з пріоритетних напрямів діяльності КЗ Сумський ОІППО. 
Дослідно-експериментальна робота в ЗНЗ здійснюється відповідно до наказів МОН 

України від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності»; від 20.02.2002 № 14 «Про затвердження Положення про 
експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»; від 23.11.2009 № 1054 «Про 
внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад».  

З 2012 року реалізацію дослідно-експериментальної роботи розпочато в навчальних 
закладах Білопільського, Буринського, Глухівського, Конотопського, Недригайлівського, 
Охтирського, Роменського, Ямпільського районів та м. Глухів. Завдяки вжитим заходам 
збільшено показники охоплення районів області дослідно-експериментальною роботою із 
48% до 88%. Запроваджено 5 експериментів практичного спрямування: 3 експерименти 
всеукраїнського рівня: «Відкритий світ» (41 навчальний заклад у Буринському, 
Великописарівському, Глухівському, Липоводолинському, Конотопському, Охтирському, 
Тростянецькому, Роменському, Сумському районах та в містах Глухів, Конотоп, Лебедин, 
Охтирка, Ромни, Суми, Шостка); «Школа дружня до дитини» (3 навчальні заклади 
Білопільського, Великописарівського та Ямпільського районів); «Хмарні сервіси в освіті» 
(Шосткинська СШ І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради); 2 експерименти 
локального рівня: «Управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій у закладі 
освіти серед учасників навчально-виховного процесу» (Конотопська СШ ІІ-ІІІ ступенів № 2 
Конотопської міської ради); «Партизанський рух на Глухівщині» (Уланівський НВК: ЗОШ І-
ІІІ ступенів – ДНЗ «Джерельце» Глухівської районної ради). 

У цілому в області реалізується 16 науково-дослідних педагогічних експериментів, 6 
із яких мають статус всеукраїнського рівня (задіяно 70 ЗНЗ), 3 – регіонального (13 ЗНЗ), 7 – 
локального (1 дошкільний і 7 ЗНЗ). Серед них лише експеримент «Росток» має науково-
педагогічний напрямок, усі інші – науково-дослідницький. Цією діяльністю охоплено 15 
районів та 7 міст області. Із них найкраще роботу організовано у Великописарівському, 
Путивльському, Тростянецькому та Охтирському районах, містах Суми, Конотоп, Шостка, 
де в експериментах задіяно від 5 до 10 навчальних закладів. 

Для підвищення ефективності дослідно-екпериментальної діяльності, створення 
вертикалі взаємодії між місцевими органами управління освітою та КЗ Сумський ОІППО 
протягом листопада-грудня 2012 року визначено координаторів з питань організації цієї 
роботи в ЗНЗ району (міста).  

З метою створення бази даних дослідно-експериментальної діяльності у грудні 2012 
року завершено її паспортизацію – створення технічного паспорту для єдиної системи обліку 
і моніторингового контролю за станом обстежуваного експерименту в навчальному закладі. 
У паспорті міститься основна інформація про наявні експерименти. Оновлення цієї бази 
відбувається щороку, до 1 жовтня. Для ознайомлення керівників місцевих органів управління 
освітою з досвідом роботи навчальних закладів, що працюють над реалізацією 
експериментальних та інноваційних програм в області, у червні 2013 року зібрано та 
узагальнено відповідну інформацію, з якою можна ознайомитись на сайті інституту в розділі 
«Наукова робота». Інформація про запровадження експериментів постійно оновлюється.  

На базі КЗ Сумський ОІППО проведено семінар-нараду для завідуючих районних 
(міських) методичних кабінетів і координаторів дослідно-експериментальної діяльності з 
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питань організації відповідної роботи (11.12.2012) та регіональний науково-практичний 
семінар «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в загальноосвітніх 
навчальних закладах України» для координаторів у рамках форуму «Відкриті інновації як 
феномен глобально орієнтованого суспільства» на базі Сумської гімназії № 1 (16.05.2013).  

У січні 2013 року видано методичні рекомендації щодо організації дослідно-
експериментальної роботи в ЗНЗ, що також висвітлено на сайті КЗ Сумський ОІППО. 

Рішенням Вченої ради від 30.05.2013 (протокол № 10) при науково-методичній КЗ 
Сумський ОІППО створено експертну раду з експертизи дослідно-експериментальної 
роботи, до складу якої залучено представників КЗ Сумський ОІППО та УОН Сумської ОДА . 
Засідання ради відбувається наприкінці навчального року з метою здійснення експертної 
оцінки роботи експериментальних майданчиків, підбиття підсумків або запровадження 
нових експериментів. Зокрема, у травні 2014 року на засіданні ради розглянуто підсумки 
регіонального експерименту «Підвищення психологічної культури учасників навчально-
виховного процесу», який тривав протягом 2002-2013 років у Сумській спеціалізованій 
школі І-ІІІ ступенів № 25.  

Особливої уваги потребують питання фінансового забезпечення для проведення 
дослідно-експериментальної роботи, як на місцевому, так і на державному рівнях. У 
більшості випадків поліпшення матеріально-технічного супроводу процесу впровадження 
експериментів відбувається за рахунок залучених коштів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок7.1. Динаміка активізації дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх 
навчальних закладах області 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.2. Показники кількості експериментів, що реалізуються в навчальних закладах 
області 
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Таблиця 7.1 
Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів  

яка реалізується у Сумській області 
№ 
з/п 

Назва експерименту Статус 
експерименту 

Кількість 
ЗНЗ 

Кількість та перелік міст 
та районів області 

1 2 3 4 5 
1 Науково-педагогічний 

проект «Росток» 
Всеукраїнський 11 м. Суми (4) 

м. Шостка (2) 
м. Охтирка (1) 
 м. Конотоп (3) 
Кролевецький р-н (1) 

2 Впровадження моделі 
навчання «1 учень - 1 
комп’ютер» 

Всеукраїнський 3 м. Суми (2) 
м. Конотоп (1) 

3 Школа сприяння здоров’я Всеукраїнський 11 м. Шостка (3) 
Великописарівський р-н (4) 
Ямпільський р-н (1) 
Кролевецький р-н (1) 
Недригайлівський р-н(2) 

4 Відкритий світ Всеукраїнський  41 Буринський р-н (3) 
Великописарівський р-
н(1) 
Глухівський р-н (1) 
Конотопський р-н (2) 
Липоводолинський р-н (3) 
Недригайлівський р-н (1) 
Охтирський р-н(5) 
Роменський р-н (5) 
Сумський р-н (1) 
Тростянецький р-н (8) 
м. Суми (3) 
м. Лебедин (1) 
м. Конотоп (2) 
м. Ромни (1) 
м. Шостка (2) 
м. Охтирка (1) 
м. Глухів (1) 

5 Школа дружня до дитини Всеукраїнський  3 Білопільський р-н (1) 
Великописарівський р-н (1) 
Ямпільський р-н (1) 

6 Хмарні сервіси в освіті Всеукраїнський  1 м. Шостка (1) 
7 Педагогічне забезпечення 

самореалізації пізнавально-
творчих якостей учнів в 
евристичному навчанні 
гуманітарних дисциплін  

Регіональний 1 м. Суми (1) 

8 Теоретико-методологічні 
засади формування 
естетичного середовища 
учнів основної та старшої 
школи 

Регіональний 7 Лебединський р-н(1) 
Липоводолинський р-н (1) 
Путивльський р-н (2) 
м. Лебедин (1) 
м. Суми (3) 
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1 2 3 4 5 
9 Фундаменталізація змісту 

освіти в учнів старшої 
школи в умовах 
профільного навчання 

Регіональний 
 

5 Путивльський р-н (5) 

10 Здорові діти-могутня 
держава 

Локальний 1 Великописарівський р-н 
(1) 

11 Моя вулиця: історія та 
перспективи 

Локальний 1 м. Лебедин (1) 

12 Управління впровадженням 
здоров'язбережувальних 
технологій у закладі освіти 
серед учасників навчально-
виховного процесу 

Локальний 
 

1 м. Конотоп (1) 

13 Педагогічні умови 
формування 
здоров'язбережувальної 
компетентності у просторі 
початкової школи 

Локальний 1 м. Конотоп (1) 

14 Топоніміка вулиць  
м. Глухова 

Локальний 
 

2 м. Глухів (2) 

15 Партизанський рух на 
Глухівщині 

Локальний 1 Глухівський р-н (1) 

16 Формування позитивного 
ставлення дошкільника до 
зміцнення власного 
здоров’я шляхом залучення 
їх до занять зимовими 
видами спорту 

Локальний 1 м. Лебедин ДНЗ (1) 
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Таблиця 7.2 
7.2. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 31.03.2014 Засідання 

обласної творчої 
групи вчителів 
початкових 
класів, що 
працюють за 
індивідуально-
груповою 
формою 
навчання 

Учителі початкових класів, 
що працюють за 
індивідуально-груповою 
формою навчання  

Надання методичної 
підтримки фахівцям з 
організації 
навчально-виховного 
процесу в 
малокомплектній 
школі 

12 КЗ 
Сумський 
ОІППО 

Білокур Я.Ю.  Прес-
анонс  

2 31.03.2014 Обласна 
семінар-нарада 
Діяльність шкіл, 
дружніх до 
дитини з 
виконання 
проектних 
заходів 
Глобального 
фонду та 
Європейського 
Союзу 

Методисти 
здоров’яспрямованої 
діяльності управлінь, 
відділів освіти, директори, 
заступники директорів, 
учителі базових 
загальноосвітніх 
навчальних закладів з 
питань превентивної освіти 
– «Шкіл, дружніх до 
дитини» 

Резолюція 47 КЗ 
Сумський 
ОІППО  

Успенська В.М. УОН 
Сумської 
ОДА 

Прес-
анонс 
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РОЗДІЛ VIII. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ 
 
 

На виконання Указу Президента України від 31.07.2000 № 928 «Про заходи щодо 
розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 
широкого доступу до цієї мережі в Україні», Закону України від 09.01.2007 № 537-V «Про 
основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 
здійснюється теоретико-методологічне обґрунтування регіональної моделі формування та 
розвитку ІТ-компетентності педагогів Сумської області в системі післядипломної 
педагогічної освіти, забезпечення безперервності цього процесу та його науково-методичний 
супровід у курсовий та міжкурсовий період за актуальними напрямами. 

 
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

 
Науково-методичний супровід учасників освітнього процесу з питань інформатизації 

освіти, медіаосвіти, розробки необхідних науково-методичних матеріалів, організація 
досліджень та участь у проведенні педагогічних експериментів в галузі інформатизації 
освіти, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність 
навчальних закладів проводиться в рамках концептуальних засад та шляхів розвитку системи 
освіти Сумської області. З метою формування та розвитку ІТ-компетентності педагогів, 
підвищення рівня їх інформаційної культури здійснюється науково-методичний супровід 
інформатизації освіти області, координація освітніми проектами, педагогічними 
експериментами та дослідницькою діяльністю закладів освіти щодо впровадження ІКТ на 
основі впровадження та інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 
освітній процес.  
 Публікації: 

 Антонченко М.О. Інформаційні та телекомунікаційні технології навчання. 
Практикум: навчально-методичний посібник / Антонченко М.О., Лабудько С.П., 
Павленко І.М. – Суми: СОІППО, 2014. – 144 с.  

 Ніколаєнко М.С. Комп’ютерний практикум. Крок перший: навчальний посібник. 
/М.С. Ніколаєнко. – Суми: Ніко, 2014. – 97 с. 

 Антонченко М.О. Використання табличного процесора Microsoft Excel 2010 в 
навчальному процесі. Практикум [електронний посібник] / М.О. Антонченко. – Суми: 
СОІППО, 2014. – 82 с. 

 Антонченко М.О. Інформаційні та телекомунікаційні технології обробки числових 
даних: [метод. вказівки до виконання практичних робіт] / М.О. Антонченко. – Суми: 
СОІППО, 2014. – 34 с. 

 Павленко І. М. Розробка web-сайту освітньої установи: теоретичний аспект: 
[електронний посібник] / І. М. Павленко. – Суми: СОІППО, 2014. –72 с. 

 Особливості викладання курсу «Сходинки до інформатики» в початковій школі: 
навчально-методичний посібник / Упоряд. Л.М. Наконечна, В.В.Лобода .— Суми: СОІППО, 
2014. — 108 с. 

 Куртась О.В. Особливості використання Microsoft Office PowerPoint 2010 в 
навчальному процесі: [електронний посібник] / О. В. Куртась .– Суми: РВВ КЗ СОІППО, 
2014. – 164 с. 

 Николаенко С.П., Петрова Л.Г. Использование Wiki-технологии для организации 
LifeLong Learning педагогов / С.П. Николаенко, Л.Г. Петрова // Информатика и 
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информационные технологии в образовании, науке и производстве: сборник научных статей. 
– 2014. - № 1. – С. 57 – 61. 

 Павленко І.М. Комп’ютерне тестування в системі освіти / Павленко І.М. // ІІІ 
інтерактивна конференція «Науково-прикладні основи створення та використання 
електронних засобів у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального 
закладу». – 22 - 26 вересня 2014. – Рівне, 2014. 

 Павленко І.М. Використання інтерактивних дошок для підвищення ефективності 
навчального процесу учнів / І.М. Павленко // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ». – 
Вінниця, 2014. 

 Лабудько С.П. Блог як засіб представлення портфоліо сучасного вчителя 
/С.П. Лабудько // Освіта Сумщини. – 2014. – № 1(21). – С. 52- 55. 

 Лабудько С.П. Теорія та методика застосування інтерактивних засобів навчання: 
методичні вказівки. / Лабудько С.П. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 48 с. 

 Лабудько С.П. Успішний старт Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-2014» 
/ С.П. Лабудько // Педагогічна трибуна. – 2014. – № 4.- С. 6. 

 Лабудько С.П. Блог як середовище неперервної освіти вчителя / С.П. Лабудько 
//Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-
2014) 25-26 листопада 2014 року. – Київ. 

 Антонченко М.О. Організація дистанційного навчання в системі післядипломної 
педагогічної освіти / М.О. Антонченко // Педагогічні науки: Педагогічні науки: теорія, 
історія, інноваційні технології: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ, 2014. – № 1 (35). 
– С. 289-296. 

 Антонченко М.О. Формування інформаційної культури вчителя у системі 
післядипломної освіти / М.О. Антонченко // Матеріали ІIІ інтерактивної конференції 
«Науково-прикладні основи створення та використання електронних засобів у навчально-
виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу» (22 – 26 вересня 2014 року) 
(м. Рівне) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua./ 
activities/research/conferenc.php/379. 

– Антонченко М.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для 
формування інформаційної культури вчителя / М.О. Антонченко. // Матеріали ІІ-й 
Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Інноваційна діяльність та 
дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (23 жовтня 2014 року) (м. Чернівці) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ippobuk.cv.ua/index.php/2012-12-11-20-55-
13/2134?task=view. 

 Антонченко М.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 
педагогічній діяльності вчителя / М.О. Антонченко // Матеріали міжнародної науково 
практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (3 грудня 2014 
року) – Суми: СОІППО, 2014.  

 Антонченко М.О. Формування інформаційної культури вчителя в умовах 
дистанційного навчання / М.О. Антонченко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної 
Інтернет-конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» 
(1-2 грудня 2014 року) (м. Вінниця). 

 Герасименко Н.В. Використання Google Maps і Google Earth у навчальному процесі 
/ Н.В. Герасименко // Педагогічна трибуна. – 2014. – № 5-6 . – С.12-13. 

 Герасименко Н.В. Використання WEB 2.0 в освіті / Н.В. Герасименко // Педагогічна 
трибуна. – 2014.– № 5-6. – С.13-14. 

 Герасименко Н.В. Створюємо екскурсії власноруч / Н.В. Герасименко // Педагогічна 
трибуна. – 2014. – № 12. – С.7-8. 
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 Герасименко Н.В. Формування інформаційної культури педагогів з використанням 
сервісів WEB 2.0 / Н.В. Герасименко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, 
використання, доступ». 

 Наконечна Л.М. Новий шкільний курс «Основи медіаграмотності» /Л.М. Наконечна, 
В.В. Лобода // Педагогічна трибуна. – 2014. – №3(90). – С.9-10 

 Наконечна Л.М. Медіаосвіта в Україні / Л.М. Наконечна, В.В. Лобода // Актуальні 
проблеми сучасної науки: Збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих 
дослідників. – Суми: СОІППО, 2014. – C.121-125. 

 Наконечна Л.М. Медіаосвіта в загальноосвітньому навчальному закладі: психолого-
педагогічний аспект / Л.М. Наконечна, В.В. Лобода //Актуальні проблеми прикладної 
психології: матеріали Всеукраїнської конференції (м.Київ, 2-3 жовтня 2014 року) – Київ, 
2014. – C.56-63. 

 Куртась О.В. Професійна комунікація сучасного вчителя: підходи до поняття 
/О.В. Куртась // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. 
статей. – Ялта : РВВ КГУ. – 2014. – Вип. 42. – Ч. 2. – С. 99-105. 
 Участь у семінарах: 

 Науково-методичний семінар «Блог як засіб розвитку ІКТ-компетентності вчителя» 
для районних (міських) координаторів фізичного конкурсу «Левеня», який відбувся 
27.03.2014. Під час проведення семінару старший викладач кафедри інформаційно-
комунікаційних технологій Лабудько С.П. виступив з доповіддю. 

 Семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виробничої та 
навчально-методичної роботи (методистів) закладів професійно-технічної освіти, який 
відбувся 22.05.2014. Під час проведення семінару викладач кафедри інформаційно-
комунікаційних технологій Лабудько С.П. виступив з доповіддю. 

 Інструктивно-методична нарада методистів, спеціалістів дошкільної освіти 
управлінь освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, який відбувся 26.08.2014. Під час 
проведення семінару старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій 
Ніколаєнко М.С. виступив з доповіддю «Сучасний медіа простір. Вимоги щодо створення 
сайтів у дошкільному навчальному закладі». 

 Обласний семінар-практикум на тему: «Можливості інформаційного простору в 
процесі самореалізації вчителя хімії», який відбувся 15.09.2014. Під час проведення семінару 
викладачі кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Герасименко Н.В. та Лобода 
В.В. виступили з доповіддю «Блог як середовище професійного розвитку сучасного 
педагога».  
 Методичний супровід Державних програм і проектів здійснюється обласними 
координаторами на сайті кафедри інформаційно-комунікаційних технологій 
(https://sites.google.com/site/iktsoippo), що містить сторінки: «Щоденник.ua», «Школи-
новатори», «1 учень – 1 комп’ютер», «Intel® Навчання для майбутнього». 

 
8.2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки 

викладання курсу інформатики 
 

Якісне викладання навчальних дисциплін курсів підвищення кваліфікації, спецкурсів та 
різних типів навчальних занять, які включено до ліцензованих навчальних планів курсів 
підвищення кваліфікації працівників освіти за напрямом «Інформатика», розробка та 
вдосконалення їх навчально-методичного забезпечення, впровадження в освітній процес 
сучасних педагогічних технологій орієнтуються на виконання цілей і завдань загальної 
середньої освіти, які зазначені у Національний доктрині розвитку освіти України у XXI 
століття. 
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Проведені курси підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною 
формою навчання (33 учителя) та експрес-курси (94 учителі) «Розвиток ІКТ-компетентності 
вчителя інформатики» (для вчителів інформатики, які викладатимуть інформатику з 2 класу 
відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого 
постановою КМУ від 20 квітня 2011 року № 462). Для підтримки індивідуальної і 
колективної комунікації та методичного супроводу діє сайт 
https://sites.google.com/site/shodynky.  

 
Методична робота: 
– Інструктивно-методичний семінар «Особливості викладання курсу інформатики у 

загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до вимог Державного стандарту 
початкової та загальної середньої освіти», який відбувся 15.01.2014. Під час проведення 
семінару викладачі кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Шевченко Т.О. та 
Павленко І.М. виступили з доповідями.  

– Тренінг за напрямом програмування «Олімпіадні завдання (ІІ, ІІІ етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики)», який відбувся 22.05.2014. Під час проведення 
семінару Павленко І.М. здійснила розбір завдань Міжнародного конкурсу з інформатики та 
комп’ютерної вправності «Бобер - 2013». 

– Інструктивно-методичний семінар-нарада з базових дисциплін щодо початку 2014-
2015 навчального року, який відбувся 26.08.2014. Під час проведення семінару викладачі 
кафедри інформаційно-комунікаційних технологій виступили з доповідями Петрова Л.Г. 
«Веб-середовище неперервного професійного розвитку вчителів», Наконечна Л.М., Лобода 
В.В. «Викладання курсу «Інформатика» (у рамках Державного стандарту початкової 
загальної освіти)», Шевченко Т.О. «Особливості викладання інформатики (початкова ланка) 
у загальноосвітніх навчальних закладах», Павленко І.М. «Підсумки Міжнародного конкурсу 
з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» у 2013-2013 навчальному році та 
організація конкурсу «Бобер» у 2014-2015 навчальному році».  
 – Інструктивно-методичний семінар-нарада «Організація і проведення Всеукраїнських 
конкурсів з інформатики (Web-дизайн, анімація, мультиплікація, «Бобер»)», який відбувся 
02.10.2014. Під час проведення семінару старший викладач кафедри інформаційно-
комунікаційних технологій Павленко І.М. виступила з доповідями: «Звіт обласного 
координатора про проведення конкурсу «Бобер – 2013» у районах, містах», «Інформація про 
школу програмування», «Обговорення формату наступного Міжнародного конкурсу з 
інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер – 2014», «Організація конкурсу у 2014-2015 
навчальному році». «Звіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Web-дизайн, анімація, 
мультиплікація» та організація конкурсу у 2014-2015 навчальному році» – Ніколаєнко М.С., 
«Технології залучення учнів початкової ланки до конкурсної діяльності з інформатики» – 
Шевченко Т.О. 

– Семінар-практикум «Особливості викладання курсу «Сходинки до інформатики» у 
початкових класах, відповідно до Державного стандарту початкової освіти», який відбувся 
19.11.2014. Під час проведення семінару викладачі кафедри інформаційно-комунікаційних 
технологій виступили з доповідями: Шевченко Т.О. – «Особливості викладання курсу 
«Інформатика» в початкових класах», Павленко І.М. – «Обговорення формату Міжнародного 
конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер – 2014», особливості завдань та 
умови участі учнів початкових класів у 2014-2015 навчальному році», Лобода В.В. – 
«Формування фахової компетентності вчителя початкових класів засобами інформаційно-
комунікаційних технологій». 

Наукова робота: 
 Павленко І.М. Диктанти на уроках інформатики як засіб контролю знань школярів / 

І.М. Павленко // Освіта Сумщини. – 2014. – №1. – С. 73-75. 
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8.3. Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору  
Перехід на якісно новий рівень у використанні комп'ютерної техніки і інформаційних 

технологій в освітньому процесі забезпечить створення в регіоні відкритого освітнього 
інформаційного простору за рахунок розвитку методології освіти навчальних закладів 
області, формування в учасників освітнього процесу навиків використання інформаційно-
комунікаційних технологій для вирішення творчих освітніх завдань. 

З метою підвищення інформаційного комп’ютерного технологічного рівня навчального 
процесу та створення в ЗНЗ сучасної інформаційно-комунікаційної інфраструктури в 
Сумській області діє експериментальне впровадження проекту «Щоденник.ua». 
Зареєструвались на порталі www.shodennik.ua для його активного використання в школах 
району (міста) 411 – ЗНЗ, 8220 – вчителів, 49693 – учнів, 1935 – батьків.  

 
8.4. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, 

розвиток віртуальних педагогічних спільнот 
 
Модернізація регіональної системи післядипломної педагогічної освіти на 

концептуальних засадах неперервної освіти для забезпечення нової якості педагогічних і 
керівних кадрів, здатних ефективно здійснювати педагогічну діяльність, бути фундаторами 
освітніх інновацій базується на впровадженні сучасних Інтернет-технологій. 

Протягом року продовжувалось навчання слухачів курсів за програмою «Intel® 
Навчання для майбутнього» за версією 10.0, яка спрямована на підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників усіх категорій та фахів, що мають достатні навички роботи з 
персональним комп’ютером для підготовки вчителів до ефективного використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі на основі 
технологій Web2.0, зокрема створення блогів, вікі-статей, робота з сервісами хостингу 
Google (діаграма на рис. 8.1).  
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Рисунок 8.1. Кількість сертифікованих учителів  

 
Впроваджується регіональний Інтернет-проект з міжнародною участю «Сумські 

літописи» (http://istoriya.soippo.edu.ua), завдяки якому педагоги Сумщини виконують 
цілісний мережевий проект ( діаграма на рис. 8.2). Регіональний Інтернет-проект переслідує 
декілька взаємопов’язаних практико-орієнтованих цілей, серед яких особливе місце посідає 
організація навчального процесу за кредитно-модульною системою підвищення кваліфікації 
за спеціальностями історія та суспільні дисципліни, заступники директорів з НВР. Ще одна 
функція даного вікі-ресурсу – використання його як професійного майданчика для 
запровадження інноваційних форм організації фахової підготовки та підвищення кваліфікації 
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педагогічних працівників у вигляді педагогічних майстерень, а саме, авторської творчої 
майстерні вчителів історії та суспільних дисциплін. 
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Рисунок 8.2. Динаміка участі педагогів області у проекті  

Впровадженням проектних принципів, інформаційно-комунікативних технологій 
(ІКТ), дистанційних технологій (ДТ) та Internet-технологій (ІТ) в післядипломну освіту 
педагогів та їх системне використання дозволило забезпечити у поточному році формування 
не тільки технократичних (професійних), а й особистісних (психологічних) компетенцій 
педагогів. У відповідь на вимоги часу та соціально-політичної ситуації в країні у 2014 році 
активного розвитку набула система додаткової психологічної освіти засобами Інтернет-
проекту «Академія особистісного зростання «Акме» (http://www.acme-alr.com). (Автор 
доцент Панченко С.М.). 

З метою максимального задоволення творчих запитів педагогів, практичних 
психологів та соціальних педагогів області, надання освітньої та психологічної підтримки їх 
професійного та особистісного самоздійснення у рамках Інтернет-проекту створене та 
особливим чином організоване навчально-розвивальне web-середовище з використанням 
таких, зокрема, знарядь, як блог, соціальні мережі і системи соціальних презентацій, 
мультимедійні системи обміну, системи спільних редакторських офісів. Важливими його 
складовими елементами стали інформаційно-оглядові ресурси, системи тестування, електронний 
контент, інформаційно-пошукові довідкові системи; засоби автоматизації професійної діяльності 
тощо. 

Основними перевагами створення навчально-розвивального web-середовища є: 
можливість постійного доступу слухачів до інформації через Internet; самостійного пошуку 
ними необхідної організаційної та навчальної інформації; збір і накопичення передового 
досвіду, інформації, що необхідна для підвищення якості й ефективності освіти; ефективна 
взаємодія, співробітництво між закладами освіти дорослих; налагодження on-line зв’язку - 
прямого діалогового спілкування через Internet у реальному часі (теле-інтернет-конференції, 
форуми, чати, електронна пошта тощо) та off-line зв’язку – спілкування засобом передачі 
через Internet повідомлень, що не вимагають миттєвої відповіді. 

Можливості Інтернет-проекту «Академія особистісного зростання «Акме» 
(http://www.acme-alr.com) не обмежуються сферою додаткової психологічної освіти, а й 
активно використовуються у навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації 
практичних психологів та соціальних педагогів, сприяють розширенню педагогічної 
спільноти учасників мережевої психологічної лабораторії «Академія особистісного 
зростання «Акме» (в рамках лабораторії медіаосвіти). 
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8.5. Запровадження електронної освіти та розробки електронного освітнього 
контенту 

Запроваджується створення банку даних освітніх ресурсів для використання 
комп'ютерної техніки у навчальному процесі. Активізована інноваційна діяльність педагогів 
в ІКТ освітньому середовищі через участь у Державних проектах, програмах. 
 Під час навчання на експрес-курсах за програмою «Intel® Навчання для 
майбутнього» за версією 3.0 учителі Сумщини створюють навчальні блоги, що є 
багатоканальним інтерактивним засобом спілкування та сприяє поширенню електронної 
освіти. 

Розвинути системи додаткової освіти для максимального задоволення творчих запитів 
вчитися, сприяти використанню електронних матеріалів разом з традиційними у 
навчальному процесі. 

Запровадження кредитно-модульної системи в процесі підвищення кваліфікації 
поширили використання інноваційного освітнього середовища, спрямованого на 
забезпечення рівного доступу до високоякісних освітніх послуг на основі застосування 
особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей 
кожного вчителя. Створений вікі-ресурс (http://wiki.soippo.edu.ua), який функціонує за 
спеціальною технологією, а саме: реалізує самоосвіту упродовж життя завдяки фаховим 
надбанням передових педагогічних працівників області, об’єднує педагогів за науково-
методичною тематикою підвищення кваліфікації у міжкурсовий період та надає можливість 
для професійного зростання, що відбувається у сучасному інформаційному середовищі. 
Продовжується участь у регіональному Інтернет-проекті з міжнародною участю «Сумські 
літописи» (http://istoriya.soippo.edu.ua) вимагає неформального та відповідального підходу до 
справи. Лише у такому разі Сумщина отримає якісний науково-достовірний, такий, що 
презентує новий імідж древніх територій, електронний контент. 

Впровадження та підтримка активного використання дистанційних освітніх 
технологій у процесі підвищення кваліфікації сприяє створенню електронного контенту 
навчального призначення, що містить тексти лекцій, медіа-уроки, інтерактивні тексти, 
тренажери, словники, корисні посилання тощо (http://dl.soippo.edu.ua).  
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РОЗДІЛ ІХ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ)  
 

 
9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 
 

Нормативні документи галузі передбачають заходи з модернізації освіти, її 
стратегічне реформування та розвиток, прямо вказують на доступність якісної освіти для 
всіх громадян, як пріоритетне завдання освітньої галузі. 

На сучасному етапі це вимагає розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, 
підвищення фахової підготовки, удосконалення неперервної освіти педагогічних 
працівників. Підґрунтям для вирішення цих питань є Конституція України, Закони України 
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державна програма «Вчитель», Указ 
Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в 
Україні», Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН 
України від 08.08.2008 №1119), Рекомендації щодо організації та проведення методичної 
роботи з педагогічними кадрами (лист МОН України від 03.07.2002 № 1/9-318), чинне 
законодавство про освіту та роботу методичних служб різного рівня. 

У 2014 році методична служба області (від навчально-методичного відділу 
післядипломної освіти КЗ Сумський ОІППО– до предметних методичних об'єднань учителів 
ЗНЗ області) працює над реалізацією науково-методичної проблеми: «Забезпечення якісної 
освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в 
реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів» 
(рисунок 9.1). 

Координацію науково-методичної діяльності роботи районних (міських) методичних 
кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) 
здійснює навчально-методичний відділ післядипломної освіти КЗ Сумський ОІППО. 

У роботі з районними, міськими методичними кабінетами вибудувана «вертикаль» 
та ефективно функціонує модель спільної взаємодії, що зорієнтована на виконання 
наступних функцій: 

– планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення найкращих 
результатів); 

– організації (удосконалення структури методичної роботи, взаємодії, змісту різних 
її складових); 

– діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності 
педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та вимогами суспільства до 
якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української школи); 

– прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних учителям у майбутньому); 
– моделювання (розробка та впровадження моделей передового педагогічного 

досвіду); 
– інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, методики, 

дидактики, фаху, школознавства тощо); 
– відновлення (відтворення частково забутих знань після закінчення вищого 

педагогічного навчального закладу); 
– контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим завданням 

та нормативним вимогам); 
– коригування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов'язаних із 

використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності); 
– пропаганди (інформування вчителів, їх агітація щодо впровадження в практику 

роботи досягнень науки, передового педагогічного досвіду) та ін. 
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Рисунок 9.1. Організаційно-функціональна модель діяльності методичної служби 
області 

З метою розширення форм методичної співпраці, у роботі з районними (міськими) 
методичними кабінетами організовано роботу в рамках підписаних угод з Інститутом 
обдарованої дитини НАПН України (договір про співпрацю № 17/2012 від 06.11.2012) та 
Полтавським ОІППО (договір про співпрацю № 20/2012 від 20.08.2012). 

Щопонеділка проректор з науково-педагогічної роботи Удовиченко І.В. проводить 
інформаційно-методичні наради, оперативні наради, наради-семінари для працівників 
методичної служби КЗ Сумський ОІППО. Значне місце в цих методичних заходах 
приділяється проблемам професійного зростання учителів, керівників ЗНЗ у системі 
післядипломної педагогічної освіти, їх безперервного навчання, самоосвіті, 
самовдосконаленню та саморозвитку в розумному поєднанні організаційних форм і методів 
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та змісту освіти, інтегративній єдності курсового й міжкурсового періодів. Така робота 
проводиться як на обласному, так і на районному рівнях.  

Щомісячно в РМК і ММК методичною службою направляється інформатор з 
нагадуванням виконання методичних заходів із річного плану роботи інституту. 

Про роботу протягом півріччя, року звітує кожен методист перед керівником 
методичної служби та бере участь в персональній співбесіді з виконання кожного 
методичного заходу й особистого плану роботи методиста. 

Форми методичної роботи, які було використано в роботі з педагогічними 
працівниками районних (міських) методичних кабінетів (центрів) області: методична рада, 
методичне об'єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування заходів, 
методичний день, методичний семінар-практикум, науково-практичний семінар, школа 
перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної 
майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, 
творчі звіти, моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, 
ділові, рольові), методичні «мости», ярмарки (педагогічних ідей, інновацій), аукціони 
методичних розробок, педагогічні конкурси, конкурси-огляди, виставки методичних 
розробок (уроків, виховних заходів), методичні фестивалі, методичні естафети, консиліуми, 
мобільні консультпункти, методичні порадники, мобільні сторінки методистів та багато 
іншого. 

З метою підвищення науково-методичного рівня завідуючих районними (міськими) 
методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів 
(міських рад) було проведено в області протягом звітного періоду 4 обласні заходи (таблиця 
9.1). 

Таблиця 9.1 

№ 
з/п ПІП Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Кількість 
учасників 

Ф
ор

м
а 

пі
дб

ит
тя

 
пі

дс
ум

кі
в 

(н
ак

аз
, 

ли
ст

, п
уб

лі
ка

ці
я 

м
ат

ер
іа

лі
в 

та
 ін

.) 

За
га

ль
на

 

П
ре

дс
та

вн
ик

ів
 

ор
га

ні
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ад
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Удовиченко І.В.  

Павловська Л.М. 
Обласний семінар-нарада 
Організація роботи з обдарованою 
учнівською молоддю 

13.03.2014 40 2 Виступи з 
доповіддю 

2. Удовиченко І.В.  
Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Обласна школа вчителів 
початкових класів 
Державний стандарт початкової 
освіти – вимога часу 

11.06.2014 60 1 Виступи 

3. Медведєв І.А. 
Удовиченко І.В. 

Обласний семінар-нарада 
завідуючих районними (міськими) 
методичними кабінетами відділів 
(управлінь) освіти 
райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів (міських рад) 

26.08.2014 25 – Виступи 
Презентації 

4. Медведєв І.А., 
Удовиченко І.В. 
Павловська Л.М. 
Тихенко Л.В. 

Обласна науково-практична 
конференція 
Обдарована молодь – успішна 
держава 

26.11.2014 20
0 

1 Тези, 
виступи 
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9.2. Мережа базових методичних кабінетів (центрів) з основних напрямів їх 
діяльності 

 
З огляду на статус методичних кабінетів, як науково-методичних установ (наказ 

МОН України від 08.08.2008 № 1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) 
методичний кабінет (центр)»), значна роль у науково-методичному зростанні вчителів 
належить методистам та завідуючим районних (міських) методичних кабінетів, які покликані 
сприяти створенню інноваційного освітнього середовища рівно доступного всім учасникам 
навчально-виховного процесу. 

У Сумській області базовими методичними установами районів (міст) є 25 науково-
методичних установ (таблиця 9.2). 

Як цілісна система, методична служба області має свої іміджеві складові: символіку 
(герб, гімн, прапор, девіз, логотип, вимпел), тематичний методичний випуск «Теорія – 
методика – практика», працює за організаційно-функціональною моделлю тощо. 

 
Таблиця 9.2 

Районні (міські) методичні кабінети (центри) 
 

№ 
з/п 

Район, місто, у 
т. ч. райони у 
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директор) 

Кількість 
працівників 

Н
ая

вн
іс

ть
 ю

ри
ди

чн
ог

о 
ст

ат
ус

у Засоби 
комунікативного 

зв'язку 

У
сь

ог
о 

(у
 т

. ч
. о

бс
лу

г. 
пе

рс
он

ал
) З них 

П
си

хо
ло

гі
чн

ої
 

сл
уж

би
 

П
М

П
К

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Білопільський  

р-н 
Науково-методична 
установа «Районний 
методичний кабінет 
управління освіти, 
молоді та спорту 
Білопільської 
районної державної 
адміністрації» 

Євтушенко 
Олена 
Іванівна, 
завідувач 

12 1 1 – http://bilop-rono@ukr.net 
www.bilop-osvita.ucoz.ru 

2. Буринський  
р-н 

Районний-
методичний кабінет 
відділу освіти, 
молоді та спорту 
Буринської 
районної державної 
адміністрації  
 

Дяченко 
Галина 
Василівна, 
завідувач 

11 1 1 – http://rmkburin@gmail. 
com  
www.osvita-br.ucoz.ua  

3. В-Писарівський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти, 
молоді та спорту  
В-Писарівської 
районної державної 
адміністрації 
 

Плотнікова 
Світлана 
Петрівна, 
завідувач 

6 1 – – http://rmk.vps@mail.ru  
www.vp-osvita.ucoz.ua/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Глухівський  

р-н 
Районний 
методичний кабінет 
управління освіти, 
молоді та спорту 
Глухівської 
районної державної 
адміністрації 

Смик  
Світлана 
Володимирівна
завідувач  

9 1 – – http://glrajono@mail.ru  
www.glrayono.tk  

5. Конотопський  
р-н 

Комунальна 
установа «Районний 
методичний кабінет 
Конотопської 
районної ради» 

Тимченко 
Любов 
Миколаївна, 
завідувач 

12 1 1 – http://metod-
kab2012@yandex.ua 

6. Краснопільський 
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти,  
молоді та спорту  
Краснопільської 
районної державної 
адміністрації 

Наріжний 
Володимир 
Миколайович, 
завідувач 

17  1 2 – – 

7. Кролевецький  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
управління освіти, 
молоді та спорту  
Кролевецької 
районної державної 
адміністрації 

Касьяненко  
Інна 
Володимирівна
завідувач 

8 1 1 – http://krol.rmk@yandex. 
ru 

8. Лебединський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти, 
молоді та спорту  
Лебединської 
районної державної 
адміністрації 

Сагайдачна 
Надія 
Миколаївна, 
завідувач 

7 1 1 – http://hnaya@mail.ru  
www.vosvitalrda.at.ua  

9. Л-Долинський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти, 
молоді та спорту  
Л-Долинської 
районної державної 
адміністрації 

Шапран  
Юлія 
Олександрівна, 
завідувач 

11 1 1 – http://ldosvita@rambler. 
ru  
www.ldosvita.blogspot.c
om  

10. Недригайлівський 
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти, 
молоді та спорту 
Недригайлівської 
районної державної 
адміністрації 

Сокрута 
Ольга 
Олексіївна,  
в.о завідувача 

10 1 

1 
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а 
гр
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ад
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ки

х 
за

са
да

х)
 

– http://metod_nedr@mail. 
ru  
www.nedrrvo.at.ua/  

11. Охтирський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти, 
молоді та спорту 
Охтирської 
районної державної 
адміністрації 
 

Шульга Ірина 
Борисівна, 
завідувач 

9 1 1 - http://ohtmk@meta.ua 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12. Путивльський  

р-н 
Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти, 
молоді та спорту 
Путивльської 
районної державної 
адміністрації 

Сахно Оксана 
Іванівна, 
завідувач 

11 1 1 – http://roo_putivl@mail.ru  
www.putivlrvo.gov.ua/rmk 

13. Роменський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
управління освіти, 
молоді та спорту 
Роменської 
районної державної 
адміністрації 

Романенко 
Любов 
Володимирівна
завідувач 

10 1 – – http://romny.rmk@ramler.
ru  
www.rmk.klasna.com  

14. С-Будський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти  
С-Будської районної 
державної 
адміністрації 

Гуленок  
Любов 
Володимирівна
завідувач 

8 1 1 – http://sbd.sm.gov.ua  

15. Сумський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
управління освіти, 
молоді та спорту 
Сумської районної 
державної 
адміністрації 

Самохіна 
Світлана 
Євгенівна, 
завідувач 

11 1 1 – http://osvita_srda@ukr. 
net  
www.sites.google.com/sit
e/viddilosvitusumy/  

16. Тростянецький  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти, 
молоді та спорту 
Тростянецької 
районної державної 
адміністрації 

Волочаєва 
Лариса 
Анатоліївна, 
завідувач 

22 1 1 – http://metodkabinet.trostj
anec@rambler.ru  
www.education-
trost.at.ua  

17. Шосткинський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти 
Шосткинської 
районної державної 
адміністрації 

Касьяненко 
Світлана 
Василівна,  
в.о. 
завідувача 

10 1 – – http://lusi099@mail.ru 
http://vddlosvti@rambler.
ru 

18. Ямпільський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти 
Ямпільської 
районної державної 
адміністрації 

Власова 
Наталія 
Леонідівна, 
завідувач  

9 1 – – – 

19. м. Суми  Інформаційно-
методичний центр 
УОН Сумської 
міської ради 

Плахотнікова 
Галина 
Дмитрівна, 
директор  

34 
 

3 1 – http://goroo_glukhov@ 
ukr.net  
www.sumy-
imc.jimdo.com/  

20. м. Глухів Міський 
методичний кабінет 
відділу освіти 
Глухівської міської 
ради 

Дячкова 
Валентина 
Григорівна, 
завідувач 

8 1 – – http://goroo_glukhov@ 
ukr.net  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
21. м. Конотоп Міський 

методичний кабінет 
відділу освіти 
Конотопської 
міської ради 

Рибаченко 
Валентина 
Олександрівна, 
завідувач 

11 1 1 – http://metod-
konotop@ukr.net  
 

22. м. Лебедин Міський 
методичний кабінет 
відділу освіти 
Лебединської 
міської ради 

Вялкова 
Лариса 
Василівна, 
завідувач 

6 1 – – http://lebmetod@ukr.net  
www.lebosvita.org.ua/  

23. м. Охтирка Міський 
методичний кабінет 
Охтирської міської 
ради 

Міняйлова 
Наталія 
Михайлівна, 
завідувач 

11 1 1 – – 

24. м. Ромни Міський 
методичний кабінет 
відділу освіти 
Роменської міської 
ради 

Хоменко 
Альбіна 
Миколаївна,  
завідувач  

8 1 – – http://metodist_romny@ 
ukr.net  
 

25. м. Шостка Міський 
методичний кабінет 
управління освіти 
Шосткинської 
міської ради 

Ларюк Емма 
Федорівна, 
завідувач 

9 1 1 – http://shostka_metodkabi
net@i.ua  
www.shostka-
mmk.edukit.sumy.ua/  

Разом Р(М) МК – 25 280 27 18 – Разом В(У)О – 25 
 

9.3. Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 
 
На виконання Конституції України, Законів України з питань освіти, Указу 

Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», 
Національного плану дій щодо впровадження прогресивних економічних реформ на 2010-
2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 
Розпоряджень Голови Сумської ОДА з питань освіти, Стратегії розвитку Сумської області на 
період до 2015 року «Нова Сумщина – 2015», спрямованих на подальший розвиток освітньої 
галузі області та з метою створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, 
побудови навчально-методичного середовища району (міста), у 2014 році районними 
(міськими) методичними кабінетами з педагогами, учнями районів (міст) організовано 
діяльність з виконання пріоритетних напрямів розвитку освітньої галузі: 

– реалізація державної політики щодо розвитку дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної освіти; 

– функціонування освітніх округів та рівного доступу до якісної освіти, підвищення 
якості освіти; 

– науково-методичний супровід впровадження Базового компонента дошкільної 
освіти; 

– наступність дошкільної та початкової загальної освіти; 
– організаційно-інформаційний супровід процесу впровадження Державних 

стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти; 
– створення умов для раннього виявлення творчих здібностей, обдарованості учнів;  
– реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання; 
– створення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я 

дітей, активізації спортивно-масової роботи, наближення змісту виховання та навчання до 
потреб уразливих категорій дітей; 

– заходи з превентивного виховання учнівської молоді; 
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– упровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ та в систему науково-методичної 
роботи з педагогами інформаційно-комунікаційних технологій, дослідницьких проектів, 
різних форм міжнародної науково-педагогічної взаємодії; 

– заходи з розвитку методичних служб, як науково-методичних установ, на 
принципах мережевої взаємодії у системі неперервної освіти педагогічних кадрів; 

– заходи з активізації роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення 
передового педагогічного досвіду та ін. 

Методична робота – цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення 
кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток 
творчого потенціалу всього педагогічного колективу окремого навчального закладу, 
досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. 

З метою реалізації «вертикалі» науково-методичного супроводу процесу надання 
освітньо-методичних послуг, в області відпрацьовано централізоване планування 
методичних форм взаємодії та відповідно до організаційно-функціональної моделі. 

Формами методичної роботи районних (міських) методичних кабінетів з учителями 
є групові й колективні, до складу яких входять: методична рада, методичне об'єднання 
(предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, єдиний методичний день, 
методичний семінар-практикум, школа перспективного педагогічного досвіду, школа 
молодого вчителя, школа педагогічної майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), 
науково-педагогічні конференції, творчі звіти, опорні школи, експериментальні педагогічні 
майданчики, а також нетрадиційні форми роботи, моделювання педагогічних ситуацій, 
педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові), методичні «мости», ярмарки 
(педагогічних ідей, літературні-педагогічних підручників, методичних рекомендацій), 
аукціони методичних розробок, педагогічні конкурси, виставки методичних розробок 
(уроків, виховних заходів), методичні фестивалі, консиліуми, порадники та ін. (рисунок 9.2). 

Протягом звітного періоду, відповідно до плану роботи Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, спільно з районними (міськими) методичними 
кабінетами відділів (управлінь) освіти, реалізовано: 

– спільне планування науково-методичних, організаційних заходів Всеукраїнського, 
обласного, районного (міського) рівнів; 

– проведення 135 семінарів, 29 засідань творчих груп, 37 занять шкіл молодого 
управлінця (методиста, вчителя), 12 методичних порадників, 7 занять шкіл педагогічної 
майстерності, 9 занять шкіл передового педагогічного досвіду; 

– оновлення картотеки передового педагогічного досвіду. 
З метою виявлення та популяризації кращих напрацювань методистів, у 2014 році 

методичні працівники області брали участь у ІІІ Всеукраїнському методичному турнірі «Моє 
покликання – методист», у номінаціях: 

– «Науково-методичне забезпечення початкової загальної освіти»; 
– «Науково-методичне забезпечення профільного навчання в старшій школі»; 
– «Науково-методичне забезпечення формування предметних компетентностей 

відповідно до освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти та навчальних програм». 

На розгляд обласного журі надійшло 8 матеріалів конкурсантів з 5 районів і 2 міст 
області, зокрема: Білопільського, Буринського, Лебединського, Путивльського, 
Шосткінського районів, міст Лебедин, Шостка та 1 матеріал працівника КЗ Сумський 
ОІППО. 
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Рисунок 9.2. Домінуючі форми методичної роботи з педагогами 

 
На підставі рішення журі І туру Всеукраїнського методичного турніру «Моє 

покликання – методист», переможцями методичного турніру визнано:  
– Попова Володимира Денисовича, методиста географії та економіки Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 
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Кількість задіяних – 5-10 осіб 

Школа  
передового 
педагогічного 
досвіду 
(ШПД) 

Тривалість роботи – 1 рік 

Періодичність роботи – 
1 заняття на місяць 

Школа  
педагогічної 
майстерності 
(ШПМ) 

Кількість задіяних – 5-6 осіб 

Тривалість роботи – 1-2 роки 

Періодичність роботи –  
1 заняття на місяць 

Школа  
молодого 
вчителя 
(ШМВ) 

Кількість задіяних – 3-8 осіб 

Тривалість роботи – 3-5 років 

Періодичність роботи –  
1 заняття на місяць 

Авторська школа 
(АШ) 

Довільна кількість задіяних осіб 

Тривалість роботи – 3-5 років 

Довільна періодичність роботи 

Кількість задіяних – 3-5 осіб 
Творча  
лабораторія 
(ТЛ) 

Тривалість роботи – 5-7 років 

Періодичність роботи – 
3-4 засідання на рік 
 

Кількість задіяних – 3-7 осіб 
Творча 
група 
(ТГ) 

Тривалість роботи – 3-4 роки 

Періодичність роботи – 
3-4 засідання на рік 
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– Касьяненко Світлану Василівну, методиста української мови та літератури 
Шосткинського районного методичного кабінету відділу освіти Шосткинської районної 
державної адміністрації; 

– Брянцеву Світлану Миколаївну, методиста української мови та літератури 
Путивльського районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту 
Путивльської районної державної адміністрації. 

Усі три роботи переможців від області отримали визнання на державному рівні, 
зокрема, за підсумками заочного (заключного) туру ІІІ Всеукраїнського методичного турніру 
«Моє покликання – методист», призові місця вибороли: 

– Попов В.Д., методист географії та економіки КЗ Сумський ОІППО – І місце на 
загальноукраїнському рівні; 

– Брянцева С.М., методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Путивльської райдержадміністрації – ІІ місце на загальнодержавному рівні. 

Конкурсна робота Касьяненко С.В., методиста районного методичного кабінету 
відділу освіти Шосткинської райдержадміністрації, відзначена за змістовність та 
актуальність обраної теми. 

З метою своєчасного інформування відділів (управлінь) освіти з питань методичного 
супроводу, до районних (міських) методичних кабінетів постійно направляються листи, 
методичні рекомендації, проспекти, теки (відповідно до тем семінарів, нарад, з актуальних 
питань галузі освіти), тематичні випуски збірки «Теорія – методика – практика», 
започаткованої Сумським ОІППО у 2009 році. 

На сайті КЗ Сумський ОІППО (www.soippo.edu.ua) функціонує та постійно 
оновлюється мобільна сторінка методиста – рубрика «районний (міський) методичний 
кабінет». 

З метою своєчасного реагування, – на запити педагогів, для завідуючих районними 
(міськими) методичними кабінетами запроваджено мобільне консультування з питань 
розвитку освіти. 

 
На 2015 рік науково-методичною проблемою області обрано - «Забезпечення якісної 

освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в 
реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів». 

З огляду на це визначено домінуючі напрями методичної роботи з педагогами у 2015 
році: 

– нормативно-правове забезпечення, реалізація державних освітніх стандартів; 
– управління галуззю освіти; 
– координуюча роль відділу освіти, методичної служби щодо організації 

методичної роботи з педагогічними кадрами; 
– науково-методичний супровід організації навчально-виховної процесу в школі, 

створення ситуації успіху; 
– дидактико-методичне забезпечення процесу формування життєвих 

компетентностей особистості в контексті інноваційної педагогічної діяльності, сприяння 
створенню середовища успіху та життєтворчості; 

– вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду; 
– виявлення, підтримка, розвиток обдарованої учнівської молоді; 
– використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі; 
– наступність дошкільного виховання, початкової та загальної середньої освіти; 
– реалізація виховних стратегій у формуванні конкурентоздатного випускника 

школи, зокрема за напрямом національно-патріотичного виховання. 
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РОЗДІЛ Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та 
громадськими організаціями 

Таблиця 10.1 
Організації, установи, з якими укладені угоди про співпрацю 

 
№ 
з/п Назва організації, установи Термін дії угоди 

1 Гете-інститут 2012 - 2017 роки 
2 ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» (РФ)  2012 - 2017 роки 
3 Санкт - Петербургская академия постдипломного педагогического образования (РФ)  2013-2018 роки 
4 ФГБОУ ВПО «Санкт - Петербургский государственный политехнический университет» (РФ) 2013-2018 роки 

 
10.2. Реалізація міжнародних програм та проектів 

Таблиця 10.2 
Основні напрями співпраці, результати реалізації програм, проектів 

 

№ 
з/п Назва програми, проекту 

Назва 
організації, 

установи 
Термін Основні напрями співпраці, 

результати реалізації 

1 2 3 4 5 
1 Проект «Методика роботи за 

альтернативними навчально-
методичними комплексами видавництва 
«Dinternal» 

Видавництво 
альтернативних 
підручників з 
іноземних мов 

Протягом 
року 

Проведення навчальних тренінгів, семінарів-практикумів 
для педагогів на курсах підвищення кваліфікації та в 
міжкурсовий період 

2 Проект зі здачі екзамену з німецької 
мови на сертифікат міжнародного рівня 

Ґете-Інститут  Протягом 
року 

Проведення навчальних тренінгів, семінарів-практикумів 
для підготовки учнів та студентів до здачі іспитів 

Проект підвищення кваліфікації вчителів 
щодо роботи з комунікативними 
методиками 

Ґете-Інститут  Протягом 
року 

Проведення тренінгів та семінарів - практикумів для 
підвищення кваліфікації вчителів 
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1 23 4 5 6 
3 Зміцнення потенціалу Всеукраїнської 

спілки вчителів і тренерів для 
поліпшення доступу до якісних послуг з 
профілактики ВІЛ/СНІД 

Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Дитячий фонд 
здоров’я через 
освіту»  

Протягом 
року 

Координація діяльності базових навчальних закладів 
«Шкіл дружніх до дитини», сприяти забезпеченню у цих 
ЗНЗ європейських стандартів якісної превентивної освіти, 
запобігання стигмі і дискримінації, інтеграції ВІЛ-
інфікованих дітей до шкільного середовища, розбудова 
партнерства з батьками, учнями, державними установами і 
громадськими організаціями 

4 Посилення спроможності педагогів у 
забезпеченні дієвої профілактики 
ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і 
дискримінації 

Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Дитячий фонд 
здоров’я через 
освіту»  

Протягом 
року 

Підготовка педагогів навчальних закладів до 
впровадження освіти на основі життєвих навичок при 
викладанні предмету «Основи здоров’я» у 5-9 класах та 
курсу «Захисти себе від ВІЛ» у 9-11 класах 

5 Проект «Шкільна академія 
підприємництва» (Міністерство 
закордонних справ Польщі) 

Центр розвитку 
освіти (Польща) 
Львівський ОІППО 

Протягом 
року 

Розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва та 
необхідних компетентностей для досягнення успіху в 
бізнесі або професійній кар’єрі; обмін досвідом у 
запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із 
розвитком професійної активності та підприємливості 

6 Проект «Уроки з підприємницьким 
тлом» (Міністерство закордонних 
справ Польщі) 

Центр розвитку 
освіти (Польща) 
Львівський ОІППО 

Протягом 
року 

Участь у семінарі, підготовка збірника «Уроки з 
підприємницьким тлом», проведення підсумкової 
обласної конференції 

7 Загальноєвропейський освітній проект 
«Навчальні матеріали з протидії 
дискримінації, антисемітизму та 
ксенофобії» 

Український центр 
вивчення історії 
Голокосту  

Протягом 
року 

Проведення методичних семінарів по використанню трьох 
робочих зошитів для учнів середніх шкіл та посібника для 
вчителя з методичними порадами з тем єврейської історії, 
антисемітизму, ксенофобії, расизму, дискримінації 
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РОЗДІЛ ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ 

 
 

11.1. Моніторинг освітньої діяльності  
 

Навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти створено за рішенням вченої 
ради КЗ Сумський ОІППО як структурний підрозділ для навчально-методичного й 
організаційного забезпечення моніторингових досліджень якості освіти в Сумській області.  

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Національною стратегією 
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Законами України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», іншими законодавчими актами в галузі освіти, зокрема – Указами 
Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України:  
1. Указ Президента України від 4 липня 2005 року №1013 «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»; 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 зі змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 31 грудня 2005 року №1312 «Деякі 
питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти»; 

3. Указ Президента України від 20 березня 2008 року №244 «Про додаткові заходи щодо 
підвищення якості освіти в Україні»; 

4. Указ Президента України від 30 вересня 2010 року №926 «Про заходи щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти в Україні»; 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року №1283 «Про затвердження 
Порядку проведення моніторингу якості освіти» зі змінами, внесеними згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року №342. 

Робота відділу в напрямку організації, підготовки та проведення досліджень 
координується на державному рівні Державною науковою установою «Інститут інноваційних 
технологій і змісту освіти», на обласному – управлінням освіти і науки Сумської ОДА. 

Робота відділу моніторингу якості освіти у 2014 році була спрямована на навчально-
методичне та організаційне забезпечення моніторингових досліджень якості освіти в 
Сумській області.  

Основні напрями діяльності відділу в 2014 році: 
1. Забезпечення участі дошкільних та ЗНЗ області у реалізації загальнодержавних 

досліджень; 
2. Розробка та проведення регіональних моніторингових досліджень; 
3. Підготовка аналітичних звітів, рекомендацій за результатами моніторингових досліджень; 
4. Оприлюднення результатів моніторингових досліджень; 

5. Здійснення методичної, консультативної допомоги управлінням, відділам освіти 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів щодо діагностики якості освіти та технології 
проведення моніторингових досліджень.  

Дошкільні та загальноосвітні НЗ області взяли участь у 5 моніторингових 
дослідженнях державного рівня та 15 – регіонального (діаграма на рис. 11.1).  

Моніторингові дослідження державного рівня були спрямовані на вивчення 
методичного супроводу превентивної освіти дітей, якості новостворених підручників для 
учнів 1-х класів ЗНЗ, стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, 
позашкільної освіти та позакласної роботи в ЗНЗ, навчально-методичного та матеріально-
технічного забезпечення (таблиця 11.1)  

У дослідженнях державного рівня були задіяні більше 3000 респондентів. 
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Рисунок 11.1. Динаміка проведення моніторингових досліджень за 2011-2014 роки 
 

Статистичні звіти щодо проведення досліджень державного рівня були надані 
Державній науковій установі «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти». Проведені 
дослідження дали можливість: 
- виявити динаміку змін у знаннях, ставленні та поведінці учнівської молоді з питань 

превентивної освіти;  
- дослідити якість новостворених підручників та відбір таких видань, які найкраще 

сприяють формуванню особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного 
підходів до навчально-виховного процесу, передбачених Державним стандартом базової 
і повної загальної середньої освіти;  

- визначити ступінь впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-
комунікаційних технологій; 

- визначити стан позашкільної освіти та позакласної роботи в ЗНЗ; 
- визначити стан навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення 

предметів природничо-математичного циклу в ЗНЗ 
Відповідно до наказу УОН Сумської ОДА від 13.09.2013 № 693-ОД «Про проведення 

регіональних моніторингових досліджень у 2013-2014 навчальному році» та наказу УОН 
Сумської ОДА від 05.09.2014 № 399-ОД «Про проведення регіональних моніторингових 
досліджень у 2014-2015 навчальному році» у 2014 році працівниками відділу було 
забезпечено проведення 15 досліджень регіонального рівня, в яких були задіяні більше 16000 
респондентів (таблиця 11.2). 
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Таблиця 11.1 
Моніторингові дослідження державного рівня 

 

№ Термін 
проведення Назва моніторингу Підстава для проведення Місце 

проведення 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ре
сп

он
де

нт
ів

 

1 2 3 4 5 6 
1 Березень  

2014 – ІІІ етап 
дослідження 

Стан впровадження 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Наказ МОНмолодьспорту України від 14.12.2011№ 1431 «Про 
проведення моніторингового дослідження стану впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх 
навчальних закладах»,  
наказ УОН Сумської ОДА від 14.03.2012 №234-ОД «Про 
проведення моніторингового дослідження стану впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх 
навчальних закладах» 

Великописарівський, 
Глухівський, 
Липоводолинський, 
Недригайлівський, 
Охтирський,  
Сумський райони,  
мм. Суми, Глухів, 
Конотоп 

390 

2 Квітень 
2014 – ІІ етап 
дослідження 

Стан превентивної 
освіти дітей та 
учнівської молоді в 
навчальних закладах 

Наказ МОНмолодьспорту України від 02.10.2012 № 1065 «Про 
проведення моніторингового дослідження стану превентивної 
освіти дітей та учнівської молоді в начальних закладах»; 
наказ УОН Сумської ОДА від 29.11.2012 № 855 – ОД «Про 
проведення моніторингового дослідження стану превентивної 
освіти дітей та учнівської молоді в ЗНЗ» 

Білопільський, 
Тростянецький, 
Краснопільський, 
Буринський райони,  
мм. Лебедин, Охтирка 

300 

3 Квітень  
2014  

Якість 
новостворених 
підручників для 
учнів 11-х класів 

Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 
25.03.2014 №14.1/10-833 «Про проведення моніторингового 
дослідження якості підручників для ЗНЗ» 

Усі райони, міста 
області 

1800 

4 Жовтень  
2014 – ІІ етап 
дослідження 

Стан позашкільної 
освіти та позакласної 
роботи в 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Наказ МОН України від 28.05.2013 № 620 «Про проведення 
моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та 
позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах»;  
наказ УОН Сумської ОДА від 16.09.2013 №696-ОД «Про 
проведення моніторингового дослідження стану позашкільної 
освіти та позакласної роботи в ЗНЗ Сумської області» 

Недригайлівський, 
Лебединський, 
Білопільський, 
Шосткинський,  
мм. Суми, Ромни 

180 
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1 2 3 4 5 6 
5 Листопад  

2014 – ІІ етап 
дослідження 

Стан навчально-
методичного та 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
предметів 
природничо-
математичного 
циклу  

Наказ МОНмолодьспорту України від 02.10.2012 № 1064 «Про 
проведення моніторингового дослідження стану навчально-
методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів 
природничо-математичного циклу»; 
наказ УОН Сумської ОДА від 29.11.2012 № 854-ОД «Про 
проведення моніторингового дослідження стану навчально-
методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів 
природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних 
закладах області» 

Усі райони, міста 
області 

333 

 



 

184 
 

Таблиця 11.2 
Моніторингові дослідження регіонального рівня 

 

№ Термін 
проведення Назва моніторингу Підстава для 

проведення Місце проведення 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ре
сп

он
де

нт
ів

 

1 2 3 4 5 6 
1 Січень  

2014  
Моніторингове дослідження запровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Наказ УОН Сумської 
ОДА від 13.09.2013 № 
693-ОД «Про 
проведення 
регіональних 
моніторингових 
досліджень у 2013-
2014 н. р.» 

Білопільський, Буринський, 
Конотопський, Краснопільський, 
Кролевецький, Лебединський, 
Путивльський, Роменський, 
Тростянецький, Шосткинський, 
Середино-Будський, Ямпільський 
райони, міста Лебедин, Охтирка, 
Ромни, Шостка 

1903 

2 Лютий 
2014  

Моніторингове дослідження якості 
математичної освіти учнів 9-х класів ЗНЗ 

міста Суми, Глухів 958 

3 Лютий 
2014  

Моніторингове дослідження якості 
філологічної (англійської мови) освіти учнів 
9-х класів ЗНЗ 

міста Ромни, Лебедин 608 

4 Березень 
2014  

Моніторингове дослідження якості 
біологічної освіти учнів 9-х класів ЗНЗ 

міста Конотоп, Шостка 610 

5 Березень 
2014  

Моніторингове дослідження якості освіти 
учнів 9-х класів ЗНЗ з фізики 

Великописарівський, Глухівський 
райони 

470 

6 Березень 
2014  

Моніторингове дослідження психолого-
педагогічного клімату в учнівському та 
педагогічному колективах ЗНЗ 

Кролевецький, Охтирський райони  1097 

7 Квітень 2014  Моніторингове дослідження стану 
запровадження нових Державних стандартів 
початкової загальної освіти 
 

Недригайлівський, Шосткинський, 
Лебединський райони 

441 
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1 2 3 4 5 6 
8 Квітень 2014  Моніторингове дослідження організації 

роботи з обдарованими учнями в ЗНЗ 
 м. Суми, Сумський район 1090 

9 Вересень 
2014  

Моніторингове дослідження професійної 
компетентності педагогічних працівників 

Наказ УОН Сумської 
ОДА від 05.09.2014 № 
399-ОД «Про 
проведення 
регіональних 
моніторингових 
досліджень у 2014-
2015 н. р. 

Сумський, Краснопільський, 
Охтирський райони 

547 

10 Вересень 
2014  

Моніторингове дослідження реалізації 
завдань Базового компоненту дошкільної 
освіти 

Путивльський, Білопільський, 
Роменський райони, м. Ромни 

1738 

11 Жовтень 
2014  

Моніторингове дослідження мотивації 
навчальної діяльності учнів початкових 
класів 

Лебединський, Конотопський 
райони 

606 

12 Жовтень 
2014  

Моніторингове дослідження управлінської 
діяльності керівників ЗНЗ 

Великописарівський, 
Недригайлівський райони 

292 

13 Жовтень 
2014  

Моніторингове дослідження стану 
превентивної освіти з питань профілактики 
ризикованої поведінки учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Кролевецький, Середино-
Будський райони 

1531 

14 Листопад 
2014  

Моніторингове дослідження соціально-
психологічного клімату в учнівському та 
педагогічному колективах 

Білопільський район та м. Суми 1980 

15 Листопад 
2014  

Моніторингове дослідження причин 
відставання та неуспішності учнів ЗНЗ 

мм. Шостка, Лебедин 2400  
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Дослідження регіонального рівня були спрямовані на: 
- вивчення якості управлінської діяльності керівників ЗНЗ; 
- визначення стану запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у ЗНЗ; 
- запровадження нових Державних стандартів початкової загальної середньої освіти; 
- вивчення якості математичної, біологічної, філологічної освіти учнів 9-х класів 

ЗНЗ; 
- реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти; 
- вивчення організації роботи ЗНЗ з обдарованими учнями; 
- дослідження й оцінку стану готовності ЗНЗ, педагогів до здійснення інноваційної 

діяльності,  
- виявлення причин неуспішності учнів та інше. 

 
Завдяки проведеним дослідженням була одержана й проаналізована інформація про 

стан системи освіти регіону, виявлені основні тенденції її функціонування, визначені 
проблеми та спрогнозовані шляхи підвищення її ефективності. Вищезазначені дослідження 
дали змогу: 

- виявити стан реалізації управлінських функцій керівників ЗНЗ, рівень їх 
конкурентоспроможності та оцінити управлінську діяльність у цілому, обґрунтувати шляхи 
підвищення рівня її ефективності;  

- визначити ступінь готовності вчителів початкових класів до роботи за новими 
Державними стандартами початкової загальної освіти, проаналізувати досвід і якість їх 
практичного впровадження;  

- відстежити рівень навчальних досягнень учнів з англійської мови, біології, 
математики, фізики, виявити мотиваційні чинники навчальної діяльності учнів, дослідити 
рівень сформованості методичної компетентності учителів;  

- вивчити стан сучасного навчального середовища у ЗНЗ, упровадження в 
навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій; 

- дослідити та оцінити стан готовності ЗНЗ, педагогів до здійснення інноваційної 
діяльності, виявити труднощі щодо її впровадження; 

- виявити та вивчити причини неуспішності учнів ЗНЗ. 
 
11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 
 

Методистами відділу моніторингу якості освіти був удосконалений інструментарій 14 
моніторингових досліджень регіонального рівня. Розроблений інструментарій нових 
досліджень, а саме: стан превентивної освіти з питань профілактики ризикованої поведінки 
учнів у ЗНЗ, причини відставання та неуспішності учнів ЗНЗ:  

- інструменти збирання інформації (анкети, бланки, протоколи, картки та ін.); 
- засоби первинної обробки даних (кодувальні аркуші, підсумкові таблиці); 
- інструкції, пам’ятки для виконавців, інтерв’юерів, респондентів, інструктивно-

методичні рекомендації для районних (міських) координаторів щодо організації та 
проведення досліджень.  

Розроблений інструментарій моніторингу управлінської діяльності керівників ЗНЗ для 
здійснення он-лайн-анкетування. 

Основними інструментами при проведенні моніторингових досліджень у 2014 році були: 
- при застосуванні методу опитування – анкети; 
- при застосуванні методу тестування – тест; 
- при вимірюванні досягнень – тест, контрольні роботи (завдання). 
Оприлюднення підсумків моніторингових досліджень, проведених протягом 2014 

року, здійснювалося шляхом: 
- підготовки статистичної та аналітичної інформації щодо проведення досліджень 

регіонального рівня, яка надавалася управлінню освіти і науки Сумської ОДА ;  



 

187 
 

- підготовки довідок та рекомендацій щодо усунення виявлених негативних 
тенденцій, які надавалися начальникам управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів для ознайомлення та використання у подальшій роботі (проведення 
семінарів, конференцій, інших методичних заходів, планування роботи районних (міських) 
методичних об’єднань, роботи методичних кабінетів тощо); 

- висвітлення результатів через засоби масової інформації – аналітичні та статистичні 
звіти друкувалися в обласних періодичних освітянських виданнях ( діаграма на рис. 11.2);  

- розміщення звітів щодо проведення досліджень на web-сайті КЗ Сумський ОІППО; 
- обговорення на семінарах, конференціях, нарадах, що відносяться до компетенції 

відділу. 

 
 

Рисунок 11.2.Публікації методистів відділу моніторингу якості освіти за 2011-2014 роки 
 

Методисти навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти протягом року 
здійснювали організаційно-методичну діяльність. Був підготовлений та проведений 
обласний семінар «Моніторинг якості освіти в загальноосвітньому навчальному закладі», на 
якому висвітлювалися та обговорювалися питання щодо науково-методичних і практичних 
проблем моніторингу якості освіти в області, обговорювався алгоритм проведення 
моніторингів та результати моніторингів регіонального рівня (КЗ Сумський ОІППО, 
11.12.2014).  

Методисти відділу (обласні координатори) взяли участь в обговоренні результатів 
моніторингового дослідження державного рівня, а саме: у роботі круглого столу «Стан 
матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення предметів природничо-
математичного циклу в ЗНЗ», де розглядалися питання щодо створення належного 
навчально-методичного та матеріально-технічного освітнього середовища ЗНЗ (Київ, 
20.03.2014). 

Методисти відділу моніторингу якості освіти взяли участь (виступили з доповіддю) у 
наступних заходах: 

- VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний 
супровід фахової підготовки та ПК особистості в умовах трансформування освіти» (Київ, 
23.05.2014); 

- обласній науково-практичній конференції «Обдарована молодь – успішна держава» 
(КЗ Сумський ОІППО, 26.11.2014). 

Працівники відділу взяли участь у роботі 3 вебінари державного рівня, де розглядалися 
теоретичні та практичні питання організації та проведення моніторингів державного та 



 

188 
 

регіонального рівнів: «Організація та проведення моніторингу стану впровадження ІКТ в 
ЗНЗ (КЗ Сумський ОІППО, 04.03.2014), «Організація та проведення моніторингу стану 
превентивної освіти дітей і учнівської молоді» (КЗ Сумський ОІППО, 27.03.2014), 
«Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні» (КЗ Сумський ОІППО, 
04.04.2014). 

Працівники відділу виступили з доповідями на секційних засіданнях: 
– завідувачів районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) 

освіти райдержадміністрацій, міських рад (КЗ Сумський ОІППО, 26.08.2014); 
– методистів з фізики районних (міських) методичних кабінетів відділів (управлінь) 

освіти райдержадміністрацій, міських рад (КЗ Сумський ОІППО, 26.08.2014). 
Працівниками відділу підготовлені методичні рекомендації щодо діагностики 

управлінської діяльності керівників ЗНЗ (рекомендовані до друку рішенням вченої ради КЗ 
Сумський ОІППО, протокол № 7 від 27.02.2014), який містить інструктивно-методичні 
матеріали щодо організації і проведення моніторингу управлінської діяльності. Видання 
призначено для спеціалістів місцевих органів управління освітою, методистів районних 
(міських) методичних кабінетів, керівників ЗНЗ. Також підготовлений інформаційно-
методичний збірник «Моніторинг якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах» 
(рекомендований до друку рішенням вченої ради КЗ Сумський ОІППО, протокол № 11 від 
25.06.2014), де містяться матеріали щодо організації і проведення предметних 
моніторингових досліджень у ЗНЗ. Видання призначено для спеціалістів місцевих органів 
управління освітою, методистів районних (міських) методичних кабінетів, керівників ЗНЗ, 
керівників методичних об’єднань. 

 
11.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників 2014 року  
 

Зовнішнє незалежне оцінювання у Сумській області проводиться відповідно до 
наказів МОН України, УОН Сумської ОДА, Харківського регіонального центру оцінювання 
якості освіти та КЗ Сумський ОІППО. 

 
Нормативно-правова база зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року: 
1. Наказ МОН України від 03.09.2013 № 1258 «Про зовнішнє незалежне оцінювання 

навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів 
України в 2014 році». 

2. Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 26.09.2013 № 85 «Про 
проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році». 

3. Наказ МОН України від 29.10.2013 № 1510 «Про затвердження Умов прийому до 
вищих навчальних закладів України у 2013 році». 

4. Наказ МОН України від 08.11.2013 № 1573 «Про затвердження нормативно-
правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 
досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2014 році». 

5. Наказ МОН України від 08.11.2013 № 1579 «Про затвердження Календарного плану 
підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, 
які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2014 році». 

6. Наказ УОН Сумської ОДА від 15.11.2013 № 878-ОД «Про проведення у 2014 році 
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів України». 

7. Наказ МОН України від 03.12.2013 № 1689 «Про затвердження програм для 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання».  

8. Наказ УОН Сумської ОДА від 04.03.2014 № 109-ОД «Про проведення пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання». 
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9. Наказ УОН Сумської ОДА від 04.04.2014 № 189-ОД «Про роботу пунктів 
тестування зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 році». 

10. Наказ УОН Сумської ОДА від 24.04.2014 № 225-ОД «Про внесення змін до 
додатка до наказу УОН ОДА від 04.04.2014 № 189-ОД». 

11. Розпорядження голови Сумської ОДА від 22.04.2014 №149-ОД «Про організацію 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили 
бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2014 році». 

12. Наказ УОН Сумської ОДА від 21.05.2014 № 281-ОД «Про затвердження списку 
педагогічних працівників». 

13. Наказ УОН Сумської ОДА від 03.04.2013 № 34-ОД «Про підготовку та проведення 
додаткової сесії пробного зовнішнього незалежного оцінювання».  

14. Наказ МОН України від 30.05.2014 № 666 «Про створення належних умов для 
проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання». 

  
Особливості ЗНО-2014 
У проведенні зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року кардинальних змін 

порівняно з минулим роком не відбулося.  
Зовнішнє оцінювання буде проводитись з 11 предметів : української мови і 

літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, фізики, хімії, 
російської мови, світової літератури та однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, 
німецької, французької, іспанської. 

 Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право на 
складання тестів не більше як із чотирьох навчальних предметів. 

Відповідно до наказу МОН України від 08.11.2013 № 1579 «Про затвердження 
Календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів 
України в 2014 році» визначено графік проведення зовнішнього оцінювання: 

3 червня 2014 року – іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська); 
5, 6 червня 2014 року – українська мова і література; 
10 червня 2014 року – російська мова; 
12 червня 2014 року – математика; 
14 червня 2014 року – географія; 
16 червня 2014 року – всесвітня історія; 
18 червня 2014 року – фізика;  
20 червня 2014 року – історія України; 
23 червня 2014 року – хімія; 
25 червня 2014 року – біологія; 
27 червня 2014 року – світова література. 
Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання було проведено впродовж 1 – 

15 липня. 
Відповідно до наказу МОН України від 29.10.2013 № 1510 «Про затвердження Умов 

прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році»: 
– вступник може подати заяву не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів 

України та не більше ніж на три напрями підготовки ( Розділ VI. «Порядок прийому заяв та 
документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ», пункт 6.2); 

– вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, 
виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 
2010, або 2009, або 2008 роках (Розділ VI. «Порядок прийому заяв та документів для участі у 
конкурсному відборі до ВНЗ», пункт 6.6); 

– вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з 
конкурсних предметів; для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 
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124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних 
конкурсних предметів (Розділ VІІ. «Організація і проведення конкурсу», пункт 7.1); 

– вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі в 
конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з 
непрофільних конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищого 
навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного 
конкурсного предмета становить не нижче 170 балів ( Розділ VII. «Організація і проведення 
конкурсу», пункт 7.1). 

– вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі в 
конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з 
непрофільних конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищого 
навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного 
конкурсного предмета становить не нижче 170 балів ( Розділ VII. «Організація і проведення 
конкурсу», пункт 7.1). 

 
Забезпечення організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

2014 року в Сумській області 
З метою підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 - 2014 

році навчально-методичним відділом зовнішнього незалежного оцінювання КЗ Сумський 
ОІППО вжито цілий ряд заходів. 

Вересень-жовтень 2013 року 
Сформована електронна база даних керівників органів управління освітою та 

відповідальних осіб за зовнішнє незалежне оцінювання.  
Відредагована електронна база даних ЗНЗ, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладів I-IV рівнів акредитації. 
Відповідно до листа МОН України від 15.03.2013 №1/9–183 «Щодо апробації 

тестових завдань», наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 08.10.2013 року 
№86 «Про підготовку та проведення апробації тестових завдань, що проводиться з 21 по 
25 жовтня 2013 року», листа Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти 
від 09.10.2013 № 10/02–20/370, наказу КЗ Сумський ОІППО від 15.10.2013 № 96-ОД «Про 
підготовку та проведення апробації тестових завдань в Сумській області» з 21.10.2013 до 
25.10.2013 проведено апробацію тестових завдань з метою наповнення банка якісними 
тестовими завданнями. До апробації залучені випускники ЗНЗ м. Суми, м. Лебедин та 
Білопільського, Краснопільського, Тростянецького районів у кількості 1380 осіб. Загальна 
кількість задіяних навчальних закладів – 23. 

Листопад 2013 року 
З 01.11.2013 до 30.11.2013 тривала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне 

оцінювання на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Загальна 
кількість зареєстрованих осіб в області – 2829, що становить 46 відсотків від загальної 
кількості випускників області. 

Забезпечено проведення загальноосвітніми навчальними закладами уроків інформатики 
щодо ознайомлення з Інтернет-ресурсами сайту Харківського регіонального центру 
оцінювання якості освіти. Такі уроки пройшли 100% у всіх ЗНЗ I-III ступеня Сумської 
області.  

Оприлюднення на веб-сайті КЗ Сумський ОІППО нормативно-правової бази, 
аналітичного звіту щодо проведення зовнішнього оцінювання 2013року; надано довідки 
управлінню освіти і науки Сумської ОДА . 

Здійснено збір інформації по кількості випускників пільгових категорій, які виявили 
бажання складати пробне тестування (відповідно до листа УОН Сумської ОДА від 
21.11.2013 № 03-07/8101 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 
для пільгових категорій»). 
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Грудень 2013 року 
Взято участь у спільній нараді Харківського регіонального центру оцінювання якості 

освіти та УОН Сумської ОДА щодо ознайомлення з основними підходами до зовнішнього 
незалежного оцінювання 2014 року; визначення першочергових питань та шляхів їх 
реалізації (03.12.2013). 

Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти спільно з управлінням 
освіти і науки Сумської ОДА була проведена робоча нарада з відповідальними особами за 
зовнішнє незалежне оцінювання у Сумській області. На нараді були висвітлені актуальні 
питання підготовки та проведення ЗНО-2014 (17.12.2013). 

Забезпечено проведення науково-практичних семінарів «ЗНО як складова 
національної системи моніторингу якості освіти» з географії, біології, хімії, української мови 
та літератури, російської мови, історії України, математики, іноземної мови, світової 
літератури за участю фахівців Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, 
методистів КЗ Сумський ОІППО, методистів з базових дисциплін районних (міських) 
методичних кабінетів, вчителів вищезгаданих предметів, методистів науково-методичного 
центру професійно-технічної освіти. Семінари були проведені відповідно до листа УОН 
Сумської ОДА від 12.12.2013 № 03-07/8690 за наступним графіком: 

 Математика – 18 грудня 
 Історія України – 18 грудня 
 Українська мова та л-ра – 18 грудня 

Біологія, англійська мова, хімія, географія, фізика, російська мова та світова 
література були проведені на базі Харківського регіонального центру оцінювання якості 
освіти за участю методистів КЗ Сумський ОІППО. 

Загальна кількість учасників складає 97 осіб. 
Січень 2014 року 

Створені консультаційні пункти на базі КЗ Сумський ОІППО (навчально-методичний 
відділ зовнішнього незалежного оцінювання), Сумського державного університету, 
Сумського національного аграрного університету, Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С.Макаренка, Сумського кооперативного технікуму, Глухівського 
агротехнічного інституту імені С.А.Ковпака Сумського національного аграрного 
університету, Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка, 
Конотопського інституту Сумського державного університету, Охтирського коледжу 
Сумського національного аграрного університету, Роменського коледжу Сумського 
національного аграрного університету, методичного кабінету відділу освіти виконкому 
Роменської міської ради, Шосткинського інституту Сумського державного університету, які 
надають консультації щодо реєстрації, підготовки та проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання 2014 року. 

Здійснено підбір уповноважених осіб Українського центру оцінювання якості освіти з 
числа працівників КЗ Сумський ОІППО(13 – 24.01.2014). 

Взято участь у нарадах Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти 
спільно з Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти з керівництвом ДНЗ 
«Сумський хіміко-технологічний центр ПТО», ДПТНЗ «Сумський центр професійно-
технічної освіти», ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище», ДПТНЗ 
«Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну»: обговорення основних питань 
організації ЗНО-2014; підписання угод про співробітництво; підготовка педагогічних 
працівників, залучених до проведення тестування у якості персоналу пункту тестування (100 
осіб - (21 – 22.01.2014). 

Проведено регіональні наради у м. Шостка, м. Конотоп (23.01.2014), м. Глухів 
(24.01.2014) з метою ознайомлення з основними питаннями щодо підготовки та проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року; питаннями реєстрації. 

Розроблено графік перепідготовки сертифікованих старших інструкторів (з 27.01.2014 
до 31.01.2014). 
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Лютий 2014 року 
Забезпечено проведення спільно з Харківським регіональним центром оцінювання 

якості освіти установчої наради з питань перепідготовки старших інструкторів, де 
розглянуто порядок підбору та перепідготовки педагогічних працівників, залучених до 
проведення ЗНО 2014 року у якості персоналу пункту тестування (12.02.2014). 

Відповідно до листа Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти від 
17.02.2014 № 10/01-25/55 здійснено формування електронної бази педагогічних працівників, 
залучених до проведення пробного тестування (внесено дані до електронної бази та 
закріплено персонал за пунктами пробного тестування) – з 17.02.2014 до 21.02.2014.  

Відповідно до листа УОН Сумської ОДА від 28.01.2014 № 03-12/600 та наказу КЗ 
Сумський ОІППО від 03.02.2014 № 8-ОД «Про проведення перепідготовки педагогічних 
працівників у Сумській області» забезпечено перепідготовку та сертифікацію педагогічних 
працівників, залучених до проведення зовнішнього тестування у якості старших інструкторів 
пунктів тестування. Перепідготовка персоналу була здійснена з 25.02.2014 до 27.02.2014 в м. 
Суми. Загалом підготовлено 470 осіб. 

Березень 2014 року 
Відповідно до листа УОН Сумської ОДА від 28.01.2014 № 03-12/600 та наказу КЗ 

Сумський ОІППО від 03.02.2014 № 8-ОД «Про проведення перепідготовки педагогічних 
працівників у Сумській області» забезпечено перепідготовку та сертифікацію педагогічних 
працівників, залучених до проведення зовнішнього тестування у якості старших інструкторів 
пунктів тестування. Перепідготовка персоналу була здійснена з 03.03.2014 до 06.03.2014 в м. 
Шостка (137), м. Конотоп (164), м. Ромни (64) та Сумському районі (27). Загалом 
підготовлено 392 особи. 

Підведено підсумки щодо реєстрації учасників на зовнішнє незалежне оцінювання 
2014 року. У 2014 році реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання тривала з 03 січня до 
05 березня 2014 року: 

зареєстрованих осіб – 8080, з них випускників ЗНЗ – 5343 (87%) та випускників 
минулих років – 2737 (33,9%);  

Відповідно до листа Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти від 
11.03.2014 № 10/01-25/82 забезпечено проведення та взято участь в установчій нараді-
навчанні з відповідальними за пункти пробного тестування, їх помічниками, 
відповідальними за зовнішнє незалежне оцінювання та уповноваженими особами щодо 
ознайомлення з організацією та проведенням пробного зовнішнього незалежного оцінювання 
(18.03.2014 ). Загалом підготовлено 42 особи.  

З метою підготовки до пробного тестування персоналу професійно-технічних 
навчальних закладів (ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО», ДПТНЗ «Сумський 
центр професійно-технічної освіти», ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне 
училище», ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну») спільно з 
Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти проведено нараду 19.03.2014 
щодо організації роботи на пунктах пробного тестування. 

Здійснено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учасників пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання щодо його підготовки та проведення (надання 
консультацій). 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в області було проведено на виконання 
наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 26.09.2013 № 85 «Про проведення 
пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році». 

На участь у пробному тестуванні зареєструвалося 2829 осіб, що становить 46,10% від 
загальної кількості випускників (таблиця 11.3).  
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Таблиця 11.3 
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 

 

№ 
з/п Предмет 

Кількість випускників, які брали участь у 
пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 

Зареєструвалося Взяло 
участь % 

22 березня 2014 року 
1. Українська мова та література 1439 1334 92,7 
2. Фізика 154 146 94,8 

3. Хімія 184 181 98,3 

4. Англійська мова 334 319 95,5 

5. Німецька мова 9 6 66,6 

6. Російська мова 6 6 100,0 

7. Всесвітня історія 11 8 72,7 

Загальна по області 2137 2000 93,5 

29 березня 2014 року 
1. Історія України 471 431 91,5 
 2. Математика 793 721 90,9 
3. Біологія 404 375 92,8 
4. Географія 53 44 83,0 
5. Світова література 20 17 85,0 

Загальна по області 1741 1588 91,2 
 

Для проведення пробного тестування на базі вищих навчальних закладів I-IV рівнів 
акредитації, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних 
навчальних закладів створені пункти тестування в округах м. Суми (8), м. Конотоп (2), м. 
Ромни (2), м. Шостка (2 ). Загальна кількість – 14. 

Пробне в пунктах тестування (всі без винятку на базі вищих навчальних закладів), 
пройшло з дотриманням процедур і технології проведення зовнішнього оцінювання. Допуск 
осіб до пунктів пробного тестування здійснювався за наявності паспорта (свідоцтва про 
народження) та запрошення. 

Кожен учасник мав можливість взяти участь лише в одному із запропонованих у той 
чи інший день тестувань. Після виконання тестових робіт усім учасникам пробного 
оцінювання було видано інформаційний бюлетень із відповідями на тестові завдання та 
схемами підрахунку балів.  

Також учасники мали змогу самостійно до 11 квітня 2014 року визначити 
рейтинговий бал за шкалою 100-200 балів. Для цього необхідно було скористатися 
спеціальним сервісом, розміщеним на інформаційній сторінці «Особистий кабінет» на сайті 
Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти за умови внесення відповідей в 
електронний бланк.  
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Квітень 2014 року 
Проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання для пільгових категорій на 

виконання наказу УОН Сумської ОДА від 14.03.2014 №127-ОД «Про проведення пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання для пільгових категорій». 

Пробне тестування для пільгових категорій було проведено 05 та 12 квітня 2014 року 
(таблиця 11.4).  

 Таблиця 11.4 
Пробне тестування для пільгових категорій 

 

№ 
з/п Назва пункту пробного тестування Зареєтру-

валося 
Взяло 
участь % 

1 Шосткинський інститут Сумського державного 
університету 

49 24 49,0 

2 Конотопський інститут Сумського державного 
університету 

26 19 73,0 

3 Роменський коледж Сумського національного аграрного 
університету 

43 28 65,1 

4 Сумський державний університет 139 67 48,2 
Загальна кількість 257 138 53,7 

 
Забезпечено проведення спільно з Харківським регіональним центром оцінювання 

якості освіти установчої наради для відповідальних за пункти тестування, їх помічників, 
відповідальних за ЗНО та уповноважених осіб Українського центру оцінювання якості освіти 
(08.04.2014). Загальна кількість учасників наради – 67 осіб. 

З метою своєчасної та якісної підготовки до проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання 2014 року здійснено підбір педагогічних працівників відповідно до визначеної 
кількості (01 – 10 .04.2014). 

Здійснено заповнення електронної бази педагогічних працівників, залучених до 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання у якості старших інструкторів.(10-
18.04.2014).  

Травень 2014 року 
Проведена нарада з питань організації та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2014 році в обласній державній адміністрації 14.05.2014. 
Забезпечено проведення установчої наради з відповідальними за ПТ та їх 

помічниками, відповідальними за ЗНО в округах, уповноваженими особами Українського 
центру оцінювання якості освіти (22.05.2014). Загальна кількість осіб - 76. 

Для проходження тестування в Сумській області зареєструвалося 8080 абітурієнтів, з 
них 5343 випускників 11 класу ЗНЗ, що становить 87% від загальної кількості випускників 
2014 року, що на 5% більше 2013 року. 2 737 випускники минулих років, ВНЗ І-ІІ р.а. та 
ПТНЗ, що становить близько 33,9 % від загальної кількості зареєстрованих.  

Вибір максимальної кількості предметів (чотирьох) для проходження ЗНО здійснили 
6018 абітурієнтів (74,5% від загальної кількості зареєстрованих), трьох предметів – 1605 
(19,9%). 

Крім української мови та літератури найбільшою популярністю користувалися 
математика, Історія України, біологія. Тест з математики виявили бажання складати 5111 
осіб, що становить 63,3% від загальної кількості зареєстрованих; історії України – 4677 осіб 
(57,9%); біології – 3556 осіб (44%); фізики – 2135 осіб (26,4%). 

Пункти тестування було організовано в 4 округах: Суми, Конотоп, Ромни, Шостка на 
базі 4 державних професійно-технічних навчальних закладів та 18 – на базі вищих 
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навчальних закладів I-IV рівнів акредитації області. Отже, область залишається єдиною в 
Україні, де всі тестування пройшли на базі вищих навчальних закладів.  

На усіх 22 пунктах тестування перед проведенням зовнішнього оцінювання 
проводилося обстеження підрозділами Управління Міністерства внутрішніх справ України в 
Сумській області, Управління Державної служби охорони управління МВС України в 
Сумській області, а також здійснювалося чергування медичних працівників. 

До проведення ЗНО-2014 в якості персоналу пунктів тестування залучено 1478 
педагогічних та науково-педагогічних працівників області. 

Проведено зовнішнє незалежне оцінювання: 
03.06.2014 з іноземної мови (взяло участь 1830 осіб, 90% від кількості зареєстрованих); 
05.06.2014 з української мови та літератури (взяло участь 7265 осіб, 92% від кількості 

зареєстрованих); 
10.06.2014 з російської мови (взяло участь 75 осіб, 80% від кількості зареєстрованих); 
12.06.2014 з математики (взяло участь 4624 особи, 90% від кількості зареєстрованих). 
14.06.2014 з географії (взяло участь 1599 осіб, 86,2% від кількості зареєстрованих). 
16.06.2014 з всесвітньої історії (взяло участь 146 осіб, 73,7% від кількості 

зареєстрованих). 
18.06.2014 з фізики (взяло участь 1852 особи, 86,7% від кількості зареєстрованих). 
20.06.2014 з історії України (взяло участь 4117 осіб, 88% від кількості зареєстрованих). 
23.06.2014 з хімії (взяло участь 1422 особи, 83,9% від кількості зареєстрованих). 
25.06.2014 з біології (взяло участь 3057 особи, 86% від кількості зареєстрованих). 
27.06.2014 зі світової літератури (взяло участь 313 особи, 69% від кількості 

зареєстрованих). 
 Дані про ЗНЗ, де навчалися абітурієнти, які отримали 200 балів за результатами 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів: Роменська СШ I-III 
ступенів № 1 Роменської міської ради, Сумська ЗОШ I-III ступенів № 20 м. Суми.  

Відповідно до наказу МОН України від 08.11.2013 № 1573 «Про затвердження 
нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання 
навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 
2014 році» у 2014 році відбулося застосування наступних видів контролю за процедурою 
зовнішнього незалежного оцінювання: 

1. Громадське спостереження за проведенням зовнішнього оцінювання можуть 
здійснювати представники громадських організацій, засобів масової інформації, навчальних 
закладів, батьківських комітетів, піклувальних рад, які зареєструвалися в Українському або 
регіональних центрах оцінювання якості освіти та отримали відповідні посвідчення (Розділ 
X. п.2). 
 2. Для запобігання випадкам використання абітурієнтом під час роботи над тестом 
заборонених засобів були застосовані металодетектори. 

Апеляцій на умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання не було. 
Не допущено до складання ЗНО з української мови і літератури 7 абітурієнтів через 

відсутність відповідних документів. 
Через порушення процедури проходження ЗНО 10 учасників було вилучено з пунктів 

тестування через наявність мобільних телефонів та допоміжних рукописних матеріалів 
(шпаргалок). 

Для абітурієнтів, які через об’єктивні причини не змогли взяти участь у зовнішньому 
незалежному оцінюванні була організована додаткова сесія, яка проходила у м. Суми на базі 
Сумського державного університету з 1 по 15 липня 2014 року.  

Для проведення ЗНО в термін додаткової сесії в Сумській області перереєструвалося 
173 мешканці Луганської та Донецької областей. Вони підтвердили свою участь у 
зовнішньому оцінюванні офіційними документами (таблиця 11.5). 
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Таблиця 11.5 
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 

 

№ 
з/п Навчальний предмет 

Кількість абітурієнтів, які брали участь у пробному 
зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних 

досягнень у 2014 році 
зареєструвалося взяло участь % 

1 Географія  48 44 91,6 
2 Фізика  39 31 79 
3 Російська мова 8 8 100 
4 Українська мова та 

література 
194 169 87 

5 Англійська мова 60 54 90 
6 Математика 116 100 86 
7 Світова література 7 5 71 
8 Історія України 107 97 91 
9 Біологія 55 46 84 

10 Всесвітня історія 5 5 100 
11 Хімія 37 33 89,2 

 
З 1 по 14 липня тривала сесія тестувань на базі Сумської виправної колонії № 116 та 

Сумського слідчого ізолятору.  
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РОЗДІЛ ХІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
 

12.1. Робота бібліотеки  
В умовах сьогодення основними завданнями бібліотеки RP Сумський ОІППО є: 
 якнайповніше сприяння реалізації державної політики в галузі освіти; 
 інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу інституту в 

засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіти слухачів; 
 виховання інформаційної культури читачів, постійного їх прагнення до пошуку 

інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування 
навичок систематизації та особистісної оцінки інформації; 

 сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого 
громадського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного й творчого 
розвитку; 

 інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвільній діяльності; 
 виховання свідомого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури; 
 всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів; 
 створення комфортного бібліотечного середовища;  
 реформування бібліотеки в таку, яка включала б як традиційні, так і сучасні носії 

інформації, мультимедійні технології тощо. 
Бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», 
нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління вищими 
навчальними закладами України, рекомендаціями Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського), 
Статутом інституту, а також Положенням про бібліотеку.  

 
Основні напрями роботи бібліотеки: 
1) Формування бібліотечного ресурсу: комплектація, організація, використання 

та збереження бібліотечного фонду 
Найважливішою складовою діяльності бібліотеки є формування фонду, його 

комплектування, від якості та повноти якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного та 
бібліографічного обслуговування користувачів. Основною метою формування та 
комплектування фонду є досягнення відповідності його тематичного складу завданням, що 
стоять перед інститутом та бібліотекою. Реалізація пріоритетного завдання інституту щодо 
науково-методичного забезпечення професійної компетентності педагога здійснюється за 
умови повноцінного бібліотечного обслуговування. У звітному році процес комплектування 
фонду включав декілька етапів: виявлення пріоритетної тематики, врахування читацьких 
запитів та інтересів, визначення конкретних документів, що потрібно придбати, оформлення 
замовлень на документи, отримання і облік літератури (інвентаризація, шифрування, 
сумарний облік, розстановка фонду). 

Загалом бібліотечний ресурс містить: книги, періодичні видання, системи каталогів та 
картотек. За змістом фонд бібліотеки інституту є універсальним і представлений 
різногалузевою літературою: педагогічною, психологічною, художньою, природничо-
науковою, суспільно-політичною, мистецтвознавством, фізичною культурою та спортом, 
мовознавством та літературознавством, а також значною кількістю довідкової (словники, 
довідники, енциклопедії та бібліографічні покажчики).  

Фонд бібліотеки комплектувався літературою з питань педагогіки, психології, 
методики викладання шкільних предметів, історії, філософії, етики, мистецтва, фізики, хімії, 
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математики, творами вітчизняних та зарубіжних письменників та іншою ( таблиця 12.1.-
12.8). 

Комплектування фонду бібліотеки у 2014 році здійснювалося в основному за рахунок 
державного замовлення (безкоштовно) та подарунків авторів, установ, читачів, видавництв. 
Тим не менше 101 примірник літератури у цьому році вдалося придбати за кошти. Станом на 
01.12.2014 р. за єдиною реєстраційною картотекою налічується 255 користувачів, а це на 4 
користувача більше, ніж минулого року. На кожного читача у 2014 році книгозабезпеченість 
становить 125 примірників: кількість документів у фонді ділиться на кількість користувачів. 
Нормою книгозабезпеченості вважається 15 одиниць на читача. Таким чином, можна 
вважати, що фонд бібліотеки є достатнім за кількістю одиниць інформації. Однак, 
поповнення книгозбірні новими надходженнями буде й надалі пріоритетом у роботі 
бібліотеки.  

Передплата періодичних видань на сучасному етапі є однією з найважливіших 
ділянок діяльності бібліотеки, саме тому цьому питанню приділяється особлива увага. З цією 
метою детально вивчається каталог періодичних видань України та враховуються всі 
напрямки педагогічної діяльності КЗ Сумський ОІППО, інформаційні та професійні потреби 
викладачів та вчителів, інших працівників освіти. 

У звітному році бібліотека отримала 150 примірників періодичних видань, з них 
журналів – 95, газет – 55. Слід зазначити, що комплект «Педагогічна преса» передплачений у 
повному складі переліку газет і журналів, а комплекти «Шкільний світ» та «Основа» 
надходять з додатком брошур «Бібліотека». Тематика вказаних комплектів різноманітна і 
об’ємна, включає в себе газети та журнали з виховної роботи, на допомогу класному 
керівнику, з методики викладання шкільних предметів: історії, математики, хімії, фізики, 
української мови та літератури, англійської та німецької мов, інформатики, фізичної 
культури та основ здоров’я, біології, трудового навчання, економіки та інших. Окрім 
комплектів, до бібліотеки надходить велика кількість окремих передплатних видань. Це 
журнали і газети з психології («Обдарована дитина» та «Практична психологія і соціальна 
робота», «Психолог дошкілля»), з дошкільного виховання («Дошкільне виховання», 
«Вихователь-методист», «Дошкільний навчальний заклад», «Дитячий садок»), з питань 
управління освітою і школою («Шлях освіти», «Освіта і управління», «Післядипломна 
освіта», «Директор школи. Шкільний світ», «Директор школи. Україна», «Підручник для 
директора школи» тощо), видання Академії педагогічних наук України («Педагогічна 
газета», «Педагогіка і психологія»), універсального педагогічного змісту такі, як «Рідна 
школа», «Сучасна школа України», нормативні документи – «Інформаційний збірник МОН 
України», «Освіта України»,з бібліотечної справи («Шкільна бібліотека», «Шкільна 
бібліотека. Плюс», «Бібліотечна планета», «Шкільний бібліотекар»), дефектології 
(«Дефектолог», «Дефектологія»), позашкільної освіти («Позашкілля», «Позакласний час», 
«Розкажіть онуку») та громадсько-політичні газети законодавчої, виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування («Голос України», «Урядовий кур’єр», «Сумщина» 
тощо).Таким чином, кількість передплачених періодичних видань у звітному році 
залишається на рівні минулого року, без скорочень. 

2) Забезпечення доступу користувачів до інформації 
Реалізація пріоритетного завдання бібліотеки щодо інформаційної, освітньої та 

соціально-культурної функції здійснюється за умови ефективного і повноцінного 
використання ресурсів. Основними завданнями бібліотеки були і є максимальне сприяння 
задоволенню інформаційних потреб працівників освіти області, підвищення якості 
обслуговування, використання інноваційних форм бібліотечно-бібліографічної роботи, 
використання електронних інформаційних ресурсів.  
   У світлі визначених завдань діяльність була спрямована на найбільш доцільне і 
ефективне використання фонду бібліотеки. Але разом з тим можна констатувати, що 
заплановані показники не були виконані у повній мірі. Показники відвідуваності, 
обертаності та читаності у порівнянні з попередніми роками знизилися. Це пояснюється 
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розширенням інформаційно-комунікаційних можливостей освітян, доступом до Інтернету, 
індивідуальною передплатою фахових видань. 

У 2014 році обертаність фонду склала 0,07 (підраховується шляхом ділення кількості 
книговидач на кількість бібліотечного фонду). Можна зазначити, що фонд був використаний 
недостатньо задовільно, бо оптимальним вважається показник у 2,5 рази. У 2013 році 
обертаність фонду складала 0,09. Невисокий рівень показника пояснюється досить високою 
книгозабезпеченістю користувачів. 

Відповідно середня читаність (станом на 01.12.2014 року) складає 8,94 одиниць 
(підраховується шляхом ділення кількості книговидач за рік на кількість користувачів). У 
порівнянні з минулим роком показник зменшився. Рівень відвідуваності, читаності та 
книговидач залежить від оптимально налагодженої інформаційно-бібліографічної роботи, 
популяризації літератури. Враховуючи зниження рівня показників обертаності та читаності, 
бібліотека плануватиме у наступному році активне застосування інноваційних форм 
бібліотечної роботи. 

Інформаційно-бібліографічна діяльність – система інформаційного забезпечення 
індивідуальних і групових абонентів бібліотеки: перелік передплатних видань, організація 
книжкових виставок, тематичних поличок, днів і тижнів інформації, оглядів літератури, 
інформація про нові надходження, списки рекомендованої літератури до семінарів, 
конференцій, інформація про матеріал, підготовлений бібліотекою до знаменних дат, про 
видатних людей та інше. Важливою ланкою в діяльності бібліотеки з використання фондів є 
групова інформація у вигляді бібліографічних списків рекомендованої літератури. 
Обов’язкова вимога до переліку літератури, що подається у списках – актуальність та 
наявність у бібліотеці КЗ Сумський ОІППО.  

У звітному році бібліотекою було підготовлено 15 бібліографічних списків 
літератури: рекомендаційних – 15, нових надходжень – 6. Крім того, переважно для 
працівників КЗ Сумський ОІППО та викладачів кафедр, ведеться робота з індивідуального 
інформування за певною тематикою у вигляді довідок та повідомлень. Ефективність 
використання книжкового фонду залежить від правильно організованої роботи з 
популяризації літератури. 

Оптимальною формою популяризації літератури є організація наочних форм: 
книжкові виставки, розкладки, полички, демонстрації (тематичні, ілюстровані, інформаційні, 
постійно діючі). Всього у бібліотеці організовано 13 тематичних поличок з актуальних 
освітянських напрямків роботи: історії освіти, управлінської діяльності (для директорів шкіл 
та їх заступників), дошкільної освіти, психології, педагогічних технологій та інновацій, 
виховної роботи, тощо. Тематичні полички не є одноманітними, а систематично 
оновлюються новими надходженнями та користуються попитом у користувачів бібліотеки. 
Протягом року були організовані книжкові виставки до пам’ятних і знаменних дат з 
актуальних проблем освіти та сучасності. За 2014 рік було продемонстровано 15 книжкових 
виставок. 

3) Науково-методична робота 
Робота велася у таких напрямках: комплектування і використання бібліотечних 

ресурсів, інформаційно-бібліографічна робота, популяризація книг та інших джерел 
інформації, використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

У перспективі важливо звернути більше уваги на комплектування і більш ретельне 
оновлення таких відділів фонду як природничо-математичний, особливо математики, фізики, 
біології і хімії. Поповнення потребують відділи художньої зарубіжної літератури, всесвітньої 
історії, правознавства, етики та естетики, мистецтва, філософії, психології , педагогіки та 
довідкової. У роботі щодо інформаційно-бібліографічного обслуговування необхідно 
посилити індивідуальну та групову роботу з працівниками КЗ Сумський ОІППО. 
Удосконалення та модернізація інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності 
бібліотеки, надання можливості користувачам доступу до Інтернету залишається 
першочерговим завданням у наступному році. 
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Таблиця 12.1 
Основні показники діяльності роботи бібліотеки (статистичні форми річного звіту) 

 

Зміст роботи Виконано у 2013 
році План на 2014 році Виконано у 2014 році 

(станом на 01.12.14) 
Бібліотечний фонд всього (тис. прим.) 31546 31946 31928 
Надходження у фонд всього (тис. прим.) 555 400 382 
у т.ч.: книги 555 400 382 
періодичні видання 150 150 150 
Книгозабезпеченість 125,68 118,31 125,20 
Обертаність фонду 0,09 0,09 0,07 
Вибуття з фонду всього (тис. прим.) - - - 
у т.ч.: книги - - - 
періодичні видання - - - 
Кількість користувачів бібліотеки (за ЄРК*) 251 270 255 
Відвідування (всього) 551 590 472 
Середня відвідуваність 2,19 2,18 1,85 
Книговидача (всього) 3073 3100 2281 
Середня читаність 12,24 11,48 8,94 
Кількість бібліографічних покажчиків/списків 15 20 21 
* ЄРК – єдина реєстраційна картотека 
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Таблиця 12.2 
Матеріально-технічна база 
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Таблиця 12.3 

Кадрове забезпечення 
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Таблиця 12.4 
Формування інформаційних ресурсів Надходження та вибуття за звітний період 
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Книги та 
брошури Журнали Газети 

Аудіовізуальні  
та електронні 

документи 
Дисертації Автореферати 

дисертацій Аркушеві видання Інші документи 

назв. прим. назв прим. назв прим. назв прим. назв. прим. назв. прим. назв. прим. назв. прим. 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
191 382 91 95 55 55 - - - - - - - - - - 
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39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
34 91 146 272 8 8 3 11 - - 186 377 1 1 4 4 - - - - - - 
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Таблиця 12.5 
Використання інформаційного ресурсу 
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Таблиця 12.6 

Кількість користувачів та відвідувань 
 

К о р и с т у в а ч і в  б і б л і о т е к и  
Кількість 

відвідувань 
 

(всього) 
Всього за ЄРК* 

у  т о м у  ч и с л і :  

Співробітники 
ІППО 

Науково-педагогічні 
кадри Учителі Слухачі 

курсів 
Студенти 

ВНЗ Бібліотекарі Інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
255 17 95 2 84 45 2 10 472 

* ЄРК – єдина реєстраційна картотека 
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Таблиця 12.7 
Бібліографічна діяльність 
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Таблиця 12.8 

Відносні показники 
 

Обертаність Книгозабезпеченість Читаність Відвідуваність 
1 2 3 4 

0,07 125,20 8,94 1,85 
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12. 2. Видавнича діяльність  

1) Науково-методичні видання 
1.1. Підручники, навчально-методичні посібники (з грифом МОН) 
1. Коростіль Л.А. Кабінет хімії загальноосвітнього навчального закладу : методичний 
посібник: нормативні документи та методичні рекомендації / Л.А. Коростіль. – Суми : 
РВВ СОІППО, 2014. – 2-е видання оновлене. – 112 с. 
 
1.2. Підручники, навчально-методичні посібники 
1. Інформаційні та телекомунікаційні технології навчання. Практикум. Навчально-
методичний посібник / М.О. Антонченко, С.П. Лабудько, І.М. Павленко. – Суми : РВВ 
СОІППО, 2014. – 144 с. 
2. Логвиненко Ю.В., Мазуренко В.О., Медведєв І.А. Менеджмент організації: 
навчальний посібник / Ю.В. Логвиненко, В.О. Мазуренко, І.А. Медведєв. – Суми, 2014. – 
192 с. 
3. Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи «Intel «Навчання для 
майбутнього» (версія 10.1): навчально-методичний посібник / Упоряд. Н.В. Герасименко. 
– Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 60 с. 
4. Ніколаєнко М.С. Комп’ютерний практикум. Крок перший: навчальний посібник 
/ М.С. Ніколаєнко. – Суми : Ніко, 2014. – 97 с. 
5. Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах: навчально-
методичний посібник / Укл. Л.Б. Міщенко. – Ч. І. – Суми : Ніко, 2014. – 536 с. 
6. Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах: навчально-
методичний посібник / Укл. Л.Б. Міщенко. – Ч. ІІ. – Суми : Ніко, 2014. – 472 с. 
7. Організація та методика проведення уроків фізичної культури з дітьми, які за станом 
здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи: навчально-методичний посібник / Укл. 
С.С. Кодимський. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 184 с. 
8. Особливості викладання курсу «Сходинки до інформатики» в початковій школі. 
Навчально-методичний посібник / Упоряд.: Л.М. Наконечна, В.В. Лобода — Суми : РВВ 
СОІППО, 2014. – 108 с.  
9. Розвиток креативності у дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник. Ч.1 
/ Упоряд. І.Л. Цимерман. – Суми : Ніко, 2014. – 92 с. 
10. Сердюк О.П. Формування вокально-хорових навичок у дітей шкільного віку: 
методичний посібник / Укл. О.П. Сердюк. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 60 с. 
 
1.3. Електронні навчальні посібники, посібники в електронному вигляді 
1. Антонченко М.О. Використання табличного процесора Microsoft Excel 2010 в 
навчальному процесі. : практикум [електронний посібник] / М.О. Антонченко .– Суми : 
РВВ СОІППО, 2014. – 82 с. 
2. Куртась О.В. Особливості використання Microsoft Office PowerPoint 2010 в 
навчальному процесі : [електронний посібник] / О. В.Куртась. – Суми: РВВ СОІППО, 
2014. – 164 с.  
3. Павленко І.М. Розробка web-сайту освітньої установи: теоретичний аспект: 
[електронний посібник] / І. М. Павленко. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 72 с. 
4. Семеног О.М., Рудь О.М. Культура фахової мови : навчальний посібник 
/ О.М. Семеног, О.М. Рудь. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 260 с. – [Електронний ресурс] 
/ Педагогічна майстерність. – Режим доступу: http://pedmaster.ucoz.ua.  
 
1.4. Словники, каталоги, довідники 
1. Аналітико-статистичні дані кадрового складу загальноосвітніх навчальних закладів 
Сумської області: довідник / Упор. Н.М. Сукачова. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 122 с. 
2. Анотований каталог матеріалів кабінету передового педагогічного досвіду Сумської 
області (2012-2013 н. р.) / За ред. І.В. Удовиченко.  Суми: РВВ СОІППО, 2014.  30 с. 
3. Гиря О.О. Біологія : довідник / О.О. Гиря. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 124 с. 
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4. Теорія-методика-практика : каталог публікацій працівників навчально-методичного 
відділу післядипломної освіти Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (2013 рік) / За ред. І.В. Удовиченко. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 
Вип. 3. – 14 с. 
 
1.5. Інформаційні збірники, бюлетені, банки даних 
1. Бюлетень обласної творчої групи «Візуальне програмування» / Укл.: Н.Е. Іваненко, 
В.В. Ященко. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 112 с. 
2. ІІ-ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2013-2014 н. р.: 
інформаційно-аналітичний бюлетень / Упоряд. В.М. Карпуша. – Суми : РВВ СОІППО, 
2014. – 32 с. 
3. ІІ, ІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2013-2014 н. р.: 
інформаційно-аналітичний бюлетень / Упоряд. В.М. Карпуша. – Суми : РВВ СОІППО, 
2014. – 50 с. 
4. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, 2013-2014 н. р.: 
інформаційно-аналітичний бюлетень / Упоряд. Т.С. Голубенко. – Суми : РВВ СОІППО, 
2014. – 90 с. 
5. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 2013-2014 н. р.: 
інформаційно-аналітичний бюлетень / Упоряд. Т.С. Голубенко. – Суми : РВВ СОІППО, 
2014. – 68 с. 
6. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2013-2014 н. р. 
інформаційно-аналітичний бюлетень / Упоряд. О.В. Третьякова. – Суми : РВВ СОІППО, 
2014. – 66 с. 
7. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2013-2014 
н. р.: інформаційно-аналітичний бюлетень / Упоряд. О.В. Третьякова. – Суми : РВВ 
СОІППО, 2014. – 74 с. 
8. ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2013-2014 н. р.: 
інформаційно-аналітичний бюлетень / Упоряд. Т.В. Свєтлова. – Суми : РВВ СОІППО, 
2014. – 78 с. 
9. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з географії 2013-2014 н. р. / Упоряд. В.Д. Попов. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. 
– 91 с. 
10. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з економіки 2013-2014 н. р. / Упоряд. В.Д. Попов. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. 
– 79 с. 
11. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання 2013-2014 н. р. / Упоряд. І.В. Коренева. – Суми : РВВ 
СОІППО, 2014. – 67 с. 
12. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформатики та інформаційних технологій за 2013-2014 н. р. / Упоряд. 
Н.Е. Іваненко. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 196 с. 
13. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з російської мови та літератури за 2013-2014 н. р. / Упоряд. І.О. Захарченко.     
– Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 86 с. 
14. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з іноземних мов 2013-2014 н. р. / Упоряд.: Н.В. Клюніна, Т.С. Скирта. – Суми : РВВ 
СОІППО, 2014. – 146 с. 
15. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з педагогіки та психології 2013-2014 н. р.: інформаційно-аналітичний бюлетень / Упоряд. 
О.О. Фурман. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 52 с. 
16. Моніторинг якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах: інформаційний 
збірник / О.Ф. Борисенко, А.В. Гапченко, О.В. Курган, В.А. Мікулінцева, Н.В.Сагалаєва, 
О.В. Черних – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 88 с. 
17. Олімпіада з української мови та літератури у 2013-2014 н. р.: нормативний, 
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навчально-методичний і теоретичний аспекти: інформаційно-аналітичний бюлетень 
/ Упоряд. Л.М. Шерстюк. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 78 с. 
18. Розвиток інтелектуальних творчих здібностей учнів на уроках світової літератури: з 
досвіду роботи вчителя світової літератури Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 2 Буринської міської ради Москаленко А.А. / [узагальнено Захарченко І.О.].  
– Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 50 с. 
19. Теорія літератури – одна з основ вивчення світової літератури як мистецтва слова: з 
досвіду роботи вчителя світової літератури Василівської загальноосвітньої школи 
Лебединської районної ради Горобець С.В. / [узагальнено Захарченко І.О.]. – Суми : РВВ 
СОІППО, 2014. – 48 с.  
20. Трудовий олімп Сумщини: інформаційно-методичний посібник / Укл. І.В. Коренева.  
– Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 30 с. 
 
1.6. Навчальні програми, навчально-методичні комплекси, методичні матеріали до 
практичних (семінарських) занять 
1. Антонченко М.О. Інформаційні та телекомунікаційні технології обробки числових 
даних : метод. вказівки до виконання практичних робіт / М.О. Антонченко. – Суми : РВВ 
СОІППО, 2014. – 34 с. 
2. Артюшкіна Л.М. Робочі програми курсу «Основи девіантології». Робочі програми 
навчальних дисциплін підготовки спеціалістів напряму 0301 Соціально політичні науки 
спеціальності 7.03010301 Практична психологія. Збірник // За ред. О.М. Рудь. – Суми : 
РВВ СОІППО, 2014. – С. 453-469. 
3. Артюшкіна Л.М. Типова програма курсу «Основи девіантології». Типові програми 
навчальних дисциплін підготовки спеціалістів напряму 0301 Соціально політичні науки 
спеціальності 7.03010301 Практична психологія. Збірник // За ред. О.М. Рудь. – Суми : 
РВВ СОІППО, 2014. – С. 171-179.  
4.  Попов В.Д. По країнах і континентах: навчальна програма. 7 клас / Укл. В.Д. Попов. 
– Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 28 с. 
 
1.7. Методичні рекомендації 
1. Ведення шкільної документації у початковій школі. Методичні рекомендації для 
вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів / Укл.: З.В. Декунова, 
А.М. Лавська, Л.М. Москаленко, В.В. Капленко – Суми : Ніко, 2014. – 68 с. 
2. Діагностика управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. 
Методичні рекомендації / Укл.: О.Ф.Борисенко, В.В.Перлик, Н.В.Сагалаєва. – Суми : 
РВВ КЗ Сумський ОІППО, 2014. – 48 с. 
3. Інтерактивні форми навчання педагогів дошкільних навчальних закладів. Методичні 
рекомендації / Укл.: Є.Ф. Ковтун, Л.І. Цимерман. – Суми : Ніко, 2014. – 48 с. 
4. Кода С.В. Управління професійним самовизначенням учнів у процесі вивчення фізики 
в профільних класах. Методичні рекомендації вчителям фізики / С.В. Кода. – Суми: 
ОІППО, 2014. – 80 с. 
5. Коростіль Л.А., Метейко А.В. Організація викладання хімії у 2014-2015 н. р. та все про 
атестацію : метод. реком. для вчителів ЗНЗ / Л.А.Коростіль, А.В.Метейко. – Суми : 
СОІППО, 2014. – 43 с. 
6. Лабудько С.П. Теорія та методика застосування інтерактивних засобів навчання. 
Методичні вказівки. / С.П. Лабудько. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 48 с. 
7. Навчально-виховний процес з біології, природознавства та екології у 2014-2015 
навчальному році. Методичні рекомендації вчителям загальноосвітніх навчальних 
закладів / Укл. В.М. Успенська. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 72 с.  
8. Організація навчально-виховного процесу в 2 класі (2014-2015 н. р.). Календарно-
тематичне планування: методичні рекомендації / Укл. З.В. Декунова, А.М. Лавська. – 
Суми: Ніко, 2014. – 80 с. 
9. Організація навчально-виховного процесу в 3 класі (2014-2015 н. р.). Календарно-
тематичне планування: методичні рекомендації / Укл. З.В. Декунова, А.М. Лавська. – 
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Суми: Ніко, 2014. – 72 с. 
10. Успенська В.М. Вивчення предметів здоров'яспрямованого змісту у 2014-2015 
навчальному році. Методичні рекомендації вчителям основ здоров’я та викладачам курсу 
«Захисти себе від ВІЛ» / В.М. Успенська – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – 92 с. 
 
2) Наукові видання 
2.1. Монографії 
1. Єфремова Г.Л. Особливості розвитку професійної адаптивності соціальних педагогів у 
системі післядипломної педагогічної освіти : [монографія] / [за ред. д. пед. н., проф. 
Н.Н. Чайченко]. – Суми : Нота Бене, 2014. – 224 с.  
 
2.2. Статті у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз 
(http://jsi.net.ua/journals/scopus.html) 
1. Kudinov D.V. Pre-October Historiography of the Question of Public Prigovory and Nakazy 
Drawing up by Russian and Ukrainian Peasantry (years 1905-1907) / D.V. Kudinov //European 
Journal of Social and Human Sciences. – 2014. – Vol. 2. – P. 67-74. 
2. Kudinov D.V. Ukrainian Historiography About the Solution of Agrarian Peasant Question in 
the Programs of Ukrainian Parties at the Beginning of 20th Century, 1991-2013 / D.V. Kudinov 
// European Researcher. – 2014. – Vol. (79). – № 7. – P. 1310-1322. 
3. Ефремова Г.Л. Проблемы повышения квалификации социальных педагогов в системе 
последипломного педагогического образования Украины / Г.Л. Ефремова // Вестник 
Академии Знаний. – Краснодар, 2014. – № 1 (8). – С. 92– 99. 
4. Кудинов Д.В. Аграрно-крестьянский вопрос как отражение идеологии украинских 
политических партий начала ХХ века: историографический дискурс / Д.В. Кудинов 
// European Researcher. – 2014. – Vol. (80). – № 8-1. – С. 1423-1436. 
5. Подлиняева О.А. Психолого-педагогические условия формирования ИКТ-
компетентности учителей в системе последипломного образования / О. А. Подлиняева 
// Вестник академии знаний. – Краснодар, 2014. – №1 (8) – С. 109-112. 
6. Сєрих Л.В. Технологія та методика взаємодії загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів в естетичному вихованні підлітків: Technology and methodology of 
cooperation of general and out-of-school educational establishments are in aesthetic education 
of teenagers / Л.В. Сєрих // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць. – 
Вип. 4 (30). – Київ, 2014. – С. 393-402. 
 
2.3. Статті у фахових та закордонних виданнях 
1. Антонченко М.О. Організація дистанційного навчання в системі післядипломної 
педагогічної освіти / М.О. Антонченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 
технології: зб. наукових праць. – № 1 (35) – Суми : СумДПУ, 2014. – С. 289-296. 
2. Вознюк А.В. Аналіз психолого-організаційних проблем управління педагогічними 
працівниками в освітніх округах / А.В. Вознюк // Науковий вісник ХДУ: Серія: 
Психологічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 1. Том 2. – С. 111-116. 
3. Вознюк А.В. Психологічний аналіз рівня розвитку операційно-діяльнісного 
компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління 
педагогічними працівниками / А. В. Вознюк // Актуальні проблеми психології : зб. 
наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : 
С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. – Алчевськ : ДонДТУ, 2014. – Т. I : 
Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. 
С.Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2014. – Вип. 40. – С. 28-33. 
4. Вознюк А.В. Психолого-організаційні особливості управління педагогічними 
працівниками в освітніх округах / А. В. Вознюк // Теоретичні і прикладні проблеми 
психології : зб. наук. праць / голова ред. колегії Н. Є. Завацька. – Луганськ : вид-во СНУ 
ім. В. Даля, 2014. – № 1 (33). – С. 117-123. 
5. Дудко Н.В. Аналіз стану розвитку толерантності майбутніх педагогів / Н.В. Дудко 
// Zbiór raportów naukowych. «Pedagogika. Teoria. Praktyka» (29 – 30.11.2014). – Warszawa: 
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Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – С. 6-9. 
6. Дудко Н.В. Составляющие системы школьного управления продуктивной 
деятельностью учителя /Н.В. Дудко // Zbiór raportów naukowych. «Nauka dzisiaj. Oferty» 
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Черкаси, 2014. – С. 164-167. 
42. Ткаченко О.Л. Професійне вигорання педагога: стан і напрями стабілізації / 
О.Л. Ткаченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : Освітні 
інновації: філософія, психологія, педагогіка (3 грудня 2014 р., м. Суми). – у 4 ч. – Суми: 
Мрія, 2014 – Ч. 1. – С. 183-187. 
43. Троіцька М.Є. Теоретичні підходи до дослідження ставлення як соціально-
психологічного феномену / М.Є. Троіцька // Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції : Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка (3 грудня 2014 р., 
м. Суми).  Суми : Мрія, 2014.  Ч.3.  С. 230-233. 
44. Удовиченко І.В. Андрагогіка: методична К-взаємодія / І.В. Удовиченко // Матеріали 
VІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій. – Черкаси, 2014. – С. 102-106. 
45. Успенська В.М. Інноваційні підходи до підготовки вчителів основ здоров’я на 
експрес-курсах підвищення кваліфікації / В.М. Успенська // Матеріали V Міжнародного 
Форуму : Особистість в єдиному освітньому просторі. Освіта й особистість: нові підходи, 
сучасна дидактика, інноваційні технології (07-18.04.2014, м. Запоріжжя) / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://oeop5.blogspot.com/p/2.html.  
46. Успенська В.М. Розвиток професійної компетентності вчителів основ здоров’я 
шляхом інноваційних підходів на експрес-курсах / В.М. Успенська // Освіта й 
особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології: матеріали V 
Міжнародного Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі» (07-18.04.2014, 
м. Запоріжжя) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://oeop5.blogspot.com/p/2.html.   
47. Чайченко Н.Н., Абжалов Р.Р. Застосування методу креативних карт на 
факультативних заняттях з хімії / Н.Н. Чайченко, Р.Р.Абжалов // Матеріали Міжнародної 
дистанційної науково-методичної конференції : Розвиток інтелектуальних умінь і 
творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-
математичного циклу «ІТМ*плюс-2014» (20-21 березня 2014 р., м. Суми). – Ч. 1. – Суми : 
Мрія, 2014. – С. 10-12.  
48. Чайченко Н.Н., Єфремова Г.Л. Андрогогічні принципи організації післядипломної 
освіти в сучасних умовах / Н.Н. Чайченко, Г.Л. Єфремова // Матеріали Міжнародної 
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науково-практичної конференції : Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка 
(3 грудня 2014 р., м. Суми). – у 4-х ч. – Суми : Мрія, 2014. – Ч.1. – С. 209-213.  
49. Чеканська Л.М. Діагностика ліворуких дітей в учбовій діяльності / Л.М. Чеканська 
// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка (3 грудня 2014 р., м. Суми).  Суми : Мрія, 2014.  Ч.3.  С. 238-241. 
50. Чхайло Л. М. Розвиток професійних якостей майбутніх вчителів / Л.М. Чхайло 
// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка (3 грудня 2014 р., м. Суми). – у 4 ч. – Суми: Мрія, 2014. – Ч. 2. – 
С. 147-151. 

 
2.6. Статті/тези у збірниках Всеукраїнських конференцій, форумів, семінарів 
1. Антонченко М.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для 
формування інформаційної культури вчителя / М.О. Антонченко // Матеріали ІІ-ї 
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції : Інноваційна діяльність та 
дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті (23 жовтня 2014 р., м. Чернівці). – 
[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://ippobuk.cv.ua/index.php/2012-12-11-20-55-
13/2134?task=view . 
2. Антонченко М.О. Формування інформаційної культури вчителя у системі 
післядипломної освіти / М.О. Антонченко // Матеріали ІIІ інтерактивної конференції : 
Науково-прикладні основи створення та використання електронних засобів у навчально-
виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу (22-26 вересня 2014 р., 
м. Рівне). – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 
http://roippo.org.ua./activities/research/conferenc.php/379. 
3. Бубнова І.С. Використання програмного забезпечення для OC ANDROID в 
мистецькій освіті / І.С. Бубнова // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція : Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ (1-
2 грудня 2014 р.). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://konferencia.voipopp.vn.ua.  
4. Вознюк А.В. Технологія психологічної підготовки керівників освітніх організацій до 
управління педагогічними працівниками в умовах діяльності освітніх округів 
/А. В. Вознюк // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції : Актуальні 
проблеми практичної психології (до 140-річчя Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка; 6-7 листопада 2014 р., м. Глухів). / заг. ред. 
В.М. Поліщук.  Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2014.  С. 2223. 
5. Жук М.В., Медведєв І. А Дистанційна освіта – пріоритетний тренд LLL / М.В. Жук, 
І.А. Медведєв // Збірник матеріалів ІІІ-ого Всеукраїнського науково-практичного 
семінару : Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті (MITDE-2014). – Івано-
Франківськ, 2014. – С. 16-18. 
6. Івашина Л.П. Формування позитивного іміджу України засобами розвитку 
туристичної галузі / Л.П. Івашина // Матеріали круглого столу : Актуальні проблеми 
публічного управління в Україні (12 червня 2014 р., м. Суми) / За ред. О.Ю. Крюкова. – 
Суми: ФОП Панасенко, 2014.– С.129-132. 
7. Коробка Л.М. До проблеми вироблення соціально-психологічних засобів подолання 
бідності як стилю життя в контексті ставлення до здоров’я / Л.М. Коробка // Матеріали 
Всеукраїнського науково-практичного семінару : Психолого-економічні вектори 
розвитку особистості і суспільства (16 травня 2014 р., м. Запоріжжя). – 2014 .– С.39-42. 
8. Коробка Л.М. Особливості самооцінки здоров’я та якості життя особами з різним 
матеріальним статусом / Л.М. Коробка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції : Людина з обмеженими можливостями: соціально-психологічний та 
культурний виміри (28-29 січня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – с. 25-30. 
9. Крюков О.І. Освіта як чинник формування еліти нації / О.І. Крюков // Матеріали 
круглого столу : Актуальні проблеми публічного управління в Україні (12 червня 2014 р., 
м. Суми) / за ред. О. Ю. Крюкова. – Суми : ФОП Панасенко, 2014. – С. 64-67. 
10. Лобода В.В., Наконечна Л.М. Медіаосвіта в загальноосвітньому навчальному закладі: 
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психолого-педагогічний аспект / В.В. Лобода, Л.М. Наконечна // Матеріали 
Всеукраїнської конференції : Актуальні проблеми прикладної психології (2-3 жовтня 
2014р., м. Київ). – К., 2014 – C.56-63. 
11. Луценко С.М. Особливості управління інноваційними процесами у навчальному 
закладі через призму його полі структурності / С.М. Луценко // Матеріали ІІ-ї 
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції : Інноваційна діяльність та 
дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті (23 жовтня 2014 р., м. Чернівці). – 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ippobuk.cv.ua/index.php/2012-12-11-20-55-
13/2134?task=view. 
12. Луценко С.М. Використання ІКТ в підготовці керівників навчальних закладів 
/ С.М. Луценко // Матеріали круглого столу : Актуальні проблеми публічного управління 
в Україні (12 червня 2014 р., м. Суми) / за ред. О.І. Крюкова. – Суми : ФОП Панасенко, 
2014. – С. 84-89. 
13. Матковська М.В. Аналіз процесу підготовки до виконавської діяльності 
/ М.В. Матковська // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції–
семінару : Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики. – Київ: Вид-во НПУ 
ім. П.Драгоманова, 2014 р.– С.90-93. 
14. Медведєв І.А. Державне управління освітою та публічна влада 
/ І.А. Медведєв //Матеріали круглого столу : Актуальні проблеми публічного управління 
в Україні (12 червня 2014 р., м. Суми) / За ред. О.Ю. Крюкова. – Суми: ФОП Панасенко, 
2014. – С.89-94. 
15. Михайлик І.М. Оплата праці в системі загальної середньої освіти / І.М. Михайлик 
//Матеріали круглого столу : Актуальні проблеми публічного управління в Україні (12 
червня 2014 р., м. Суми) / за ред. О.І. Крюкова. – Суми : ФОП Панасенко, 2014. – С.94-
100. 
16. Обідіна Я.І. Пріоритетні напрямки державного управління малого та середнього 
бізнесу в Україні / Я.І. Обідіна // Матеріали круглого столу : Актуальні проблеми 
публічного управління в Україні (12 червня 2014 р., м. Суми) / за ред. О.І. Крюкова. – 
Суми : ФОП Панасенко, 2014. – С.109-112. 
17. Перлик В.В. Іміджева складова керівника сучасного навчального закладу 
/ В.В. Перлик // Матеріали круглого столу : Актуальні проблеми публічного управління в 
Україні (12 червня 2014 р., м. Суми) / за ред. О.І. Крюкова. – Суми: ФОП Панасенко, 
2014. – С. 126-131. 
18. Петрова Л.Г., Ніколаєнко С.П. Педагогічні аспекти використання WIKI-технології у 
післядипломній освіті Сумщини / Л.Г. Петрова, С.П. Ніколаєнко // Матеріали ІІ 
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції : Інноваційна діяльність та 
дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті (23 жовтня 2014 р., м. Чернівці). 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ippobuk.cv.ua/index.php/2012-12-11-20-55-
13/2134?task=view.  
19. Пінчук Д.М. Особливості формування позитивного іміджу ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 
/ Д.М. Пінчук // Матеріали круглого столу : Актуальні проблеми публічного управління в 
Україні (12 червня 2014 р., м. Суми) / за ред. О.І. Крюкова. – Суми : ФОП Панасенко, 
2014.– С.129-132. 
20. Сердюк О.П. Формування музичного сприймання в учнів у процесі слухання музики 
/ О.П. Сердюк // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції-семінару : 
Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики (27-28 лютого 2014 р., м. Київ). – 
Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014.– С. 132-133.  
21. Сєрих Л.В. Взаємодія загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в 
естетичному вихованні підлітків: Interaction the school and out educational institutions in 
aesthetic education of adolescents / Л.В. Сєрих // Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції : Інноваційні соціально-педагогічні моделі розвитку творчої 
активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та 
дослідно-експериментальної діяльності (24-26 вересня 2014 р., м. Вінниця) / [укл. 
Н.А.Шмаль]. – РВВ ВОСЮТ, 2014. – С. 34-36.  
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22. Сєрих Л.В. Модель взаємодії загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в 
естетичному вихованні підлітків : Interaction model school and out educational institutions in 
aesthetic education of adolescents / Л.В. Сєрих // Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-конференції : Підготовка педагогів до реалізації Основних 
орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (15 травня 
2014 р., м. Харків). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://mail.ukr.net/classic#readmsg,id=1400160175017915.  
23. Синько Л.С., Ніколаєнко М.С. Оптимізація праці вчителя математики засобами 
інформаційних технологій /Л.С. Синько, М.С. Ніколаєнко // Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної Інтернет-конференції : Електронні інформаційні ресурси: створення, 
використання, доступ / голов. ред. С. Пойда. – [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим 
доступу: http://konferencia.voipopp.vn.ua/www/index.php?ctg=lesson_info&lessons_ID=20. 
24. Синько Л.С. Сучасні інформаційні технології як засіб оптимізації професійної 
діяльності учителя математики / Л.С. Синько // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції: Наукова діяльність як шлях формування професійних 
компетентностей майбутнього фахівця / голов. ред. Т. Шелудько. – [Електронний 
ресурс]. – 2014. – Режим доступу: http://fizmatsspu.sumy.ua/board/1-1-0-174. 
25. Стукалова Т.Г. Професійна компетентність керівника навчального закладу 
/ Т.Г. Стукалова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції : 
Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для 
сталого розвитку (5 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ : Роял 
Принт, 2014. – С. 92-94. 
26. Тихенко Л.В. Формування творчої активності вихованців у позашкільному 
навчально-виховному просторі / Л.В. Тихенко // Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції: Інноваційні, соціально-педагогічні моделі розвитку творчої 
активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та 
дослідницько-експериментальної діяльності (24-26 вересня 2014 р., м. Вінниця). – К. : 
Інститут обдарованої дитини, 2014. –С. 242-248.  
 
2.7. Статті/тези у збірниках обласних конференцій, форумів, семінарів 
1. Атрощенко Н.М. Концепція життя обдарованої дитини в шкільному середовищі: міфи 
та реалії / Н.М. Атрощенко // Матеріали обласної науково-практичної конференції : 
Обдарована молодь успішна держава (26 листопада 2014 р., м. Суми). – С.23-26 
2. Барсук Н.О. Моніторинг як механізм підвищення якості організації освітнього 
середовища для обдарованих учнів / Н.О. Барсук // Матеріали обласної науково-
практичної конференції : Обдарована молодь – успішна держава (26 листопада 2014 р., 
м. Суми). – Суми, 2014. – С.28-31. 
3. Вознюк А.В. Роль керівників освітніх організацій щодо організації роботи з 
обдарованими учнями / А.В. Вознюк // Матеріали обласної науково-практичної 
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33.  Перлик В.В. Інноваційний менеджмент як напрям вдосконалення процесу управління 
якістю освіти / В. В. Перлик // Освіта Сумщини. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. – № 1 (21). – 
С. 14-15. 
34.  Перлик В.В. Самовизначення особистості керівника навчального закладу в контексті 
модернізації системи освіти / В.В. Перлик // Освіта Сумщини. – 2014. – № 3 (23). – С. 19-22. 
35. Рудь О.М. Школа підвищення професійної майстерності / О.М. Рудь // Освіта 
Сумщини. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – № 2 (22). – С. 2-9. 
36. Сагалаєва Н.В. Освітній моніторинг як сучасний механізм управління якістю освіти 
/ Н. В. Сагалаєва // Освіта Сумщини. – Суми: РВВ СОІППО, 2014.– № 3 (23). – С.23-26. 
37. Сидоренко І. В. Творче мислення педагогів та учнів: взаємозв’язок, сучасні підходи з 
активізації та розвитку / І.В. Сидоренко // Освіта Сумщини. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. 
– № 3. – С. 56-58. 
38. Сидоренко І.В. Творче мислення педагогів та учнів: організація педагогічного 
тренінгу з його активізації та розвитку / І.В. Сидоренко // Освіта Сумщини. – Суми: РВВ 
СОІППО, 2014. – № 4. – С. 56-58. 
39. Сударева Г.Ф. Управління інноваційною діяльністю загальноосвітнього навчального 
закладу / Г.Ф. Сударева // Освіта Сумщини. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – №1. – С. 3-7. 
40. Сукачова Н.М. Знову і знову шануючи вчительську працю / Н.М. Сукачова 
// Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – № 3 (90). – С. 11. 
41. Третьякова О.В. Мотиви державотворення у творах Т. Шевченка / О.В. Третьякова 
// Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – № 5 - 6 (92-93). – С. 23-24. 
42. Третьякова О.В. Перший обласний інтелектуальний турнір/ О.В. Третьякова 
// Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – № 4 (91). – С. 11.  
43. Удовиченко І.В. Підкорення інтелектуальних вершин учнівських олімпіад 2014 року 
/ І.В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – № 1-2 (88-89). – 
С. 3-6.  
44. Удовиченко І.В. Результати сумчан у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
2014 року / І.В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – № 4 
(91). – С. 2-4.  
45. Удовиченко І.В. Учитель року – 2014 / І.В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – 
Суми: РВВ СОІППО, 2014. – № 4 (91). – С. 4-5. 
46. Успенська В.М. Виховуємо на засадах духовності і любові / В.М. Успенська 
// Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – № 4. – С. 1. 
47.  Успенська В.М. Принципи здоров’язбережувальної педагогіки / В.М. Успенська 
//Педагогічна трибуна.  Суми: РВВ СОІППО, 2014. – №11. – С. 6-9. 
48. Успенська В.М. Розвиток особистості та її благополуччя - пріоритетне завдання шкіл, 
дружніх до дитини / В.М. Успенська // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. 
– № 4. – С. 8-9. 
49. Шаванов С.В. Соціальна психологія сучасних інформаційних війн / С.В. Шаванов 
// Молодий вчений : науковий журнал. – № 4. – 2014 – Ч.2. – С. 133-138. 
50. Юрченко Л.І. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів в Україні 
/ Л.І. Юрченко // Освіта Сумщини. − Суми: РВВ СОІППО, 2014. − № 4. − С. 10-13. 
51. Юрченко Л.І. Формування екологічної культури учнівської молоді / Л.І. Юрченко 
// Педагогічна трибуна. − Суми: РВВ СОІППО, 2014. − № 12. − С. 7-8. 
 
2.9. Видання збірок наукових праць (відповідальний редактор, член редколегії) 
1. Актуальні проблеми публічного управління в Україні: Матеріали круглого столу (12 
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червня 2014 р., м. Суми) / за ред. О.І. Крюкова. – Суми : ФОП Панасенко, 2014. – С. 84-
89.  
2. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (3 грудня 2014 р., м. Суми) : у 4 ч. /О.В. Зосименко, 
відповідальний редактор. – Суми : Мрія, 2014 – Ч. 1. – 256 с. 
3. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (3 грудня 2014 р., м. Суми) : у 4 ч. /О.В. Зосименко, 
відповідальний редактор.– Суми : Мрія, 2014 – Ч. 2. – 172 с. 
4. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (3 грудня 2014 р., м. Суми) : у 4 ч. /О.В. Зосименко, 
відповідальний редактор, Л.М. Чеканська, член редколегії.– Суми : Мрія, 2014 – Ч. 3. – 
252 с. 
5. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції (3 грудня 2014 р., м. Суми) : у 4 ч. /О.В. Зосименко, 
відповідальний редактор, С. М. Панченко, член редколегії.– Суми : Мрія, 2014 – Ч. 4. – 
200 с. 
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12.4. Виставкова діяльність  
 
Провідне місце у структурі бібліотечно-інформаційної діяльності займає виставкова 

діяльність КЗ Сумський ОІППО. Саме книжково-ілюстративна виставка є засобом розкриття 
інформаційних ресурсів бібліотеки, дієвим засобом впливу на формування читацької уваги, 
візитною карткою, що відображає стиль закладу і творчі можливості персоналу. 

Головна мета виставкової роботи – розкриття фондів бібліотеки, а завдання, які 
бібліотека вирішує за допомогою таких виставок, є залучення уваги до читання, полегшення 
пошуку необхідних видань. 

В сучасних умовах візуальній популяризації літератури притаманні такі риси, як 
актуальність, динамізм, оперативність. Сьогодні актуальною є нова модель бібліотеки, яка 
передбачає певні зміни в організації бібліотечного простору, оптимізацію доступу 
користувачів до бібліотечних зібрань. У процесі обладнання бібліотечних виставок задіяні 
практично всі складові механізму комунікації, налагоджена ефективна системна інформація 
про документи та бібліотечні послуги. 

Однією із переваг виставки є можливість безпосереднього знайомства з документом. 
Як відомо ні каталог, ні картотека, ні інформаційне видання не можуть забезпечити всіх 
можливостей для адекватної оцінки документу. Тільки безпосередньо «спілкуючись» з 
виданням користувачу надається можливість погортати та познайомитися з його змістом, 
передмовою, ілюстраціями та іншим. Виставка дозволяє наблизити документи з фонду до 
відвідувачів, візуально зацікавити та спонукати звертатися до представлених тут джерел. 

Виставки з актуальної тематики та важливих проблем сучасності, персональні 
виставки та виставки до знаменних і пам’ятних дат готуються за річним планом 
працівниками бібліотеки СОІППО. 

Окрім постійно діючих та тимчасових виставок у бібліотеці колективом КЗ Сумський 
ОІППО було організовано декілька тимчасових виставок, присвячених пам’ятним подіям 
2014 року. У день святого Миколая Чудотворця за ініціативи профспілкового комітету КЗ 
Сумський ОІППО проведено виставку робіт майстрів і майстринь «Дива рукотворні».  

У рамках святкування 200-річчя з Дня народження Тараса Шевченка, у квітні в холі 
інституту була виставлена експозиція робіт «Шевченкіана Ірини Гуртовенко».  

 
Таблиця 12.11 

Напрями діяльності виставок 
 

№ 
з/п Назва виставки Термін 

проведення Місце проведення Захід 

1 2 4 5 6 
 

Серія «Виставки-полички» 
1. «Психологія управління» постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
2. «Психологія вирішення конфліктів» постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
3. «Етика ділового спілкування» постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
4. «Історія педагогіки» постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
5. «Педагогіка вищої школи» постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
6. «Педагогіка як наука» постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
7. «Не бійтесь заглядати у словник…» постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
8. Особистість дитини-дошкільника» постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
9. «Інноваційні педагогічні технології» постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
10. «Мистецтво управляти» постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
11. «Хочу бути успішним керівником» постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
12. «Вулицями старого міста…» 

 
 

постійна Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
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1 2 4 5 6 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат 
13. 100 років від дня народження Юрія 

Олефіровича Збанацького (1914-1994) 
Січень 

(01.01.2014) 
Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

14. День Соборності України Січень 
(22.01.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

15. 200 років від дня народження Тараса 
Григоровича Шевченка (1814-1861) 

Березень 
(22.01.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО Прес-
реліз 

16. 450 років від дня народження Вільяма 
Шекспіра (1564-1616) 

Квітень 
(23.04.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

17. Десятиліття реабілітації і стійкого 
розвитку постраждалих регіонів 
(третє десятиліття після Чорнобиля) 

Квітень 
(26.04.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

18. До Дня перемоги Травень 
(09.04.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО Прес-
реліз 

19. 150 років від народження Етель 
Ліліан Войнич (1864-1960) 

Травень 
(11.04.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

20. День Конституції Червень 
(28.06.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

21. 115 років від дня народження Бориса 
Дмитровича Антоненка-Давидовича 
(1899-1984) 

Серпень 
(05.08.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

22. День незалежності України Серпень 
(24.08.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

23. До проведення першого уроку 
«Україна – єдина країна» 

Вересень 
(01.06.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

24. 120 років від дня народження 
Олександра Петровича Довженка 
(1894-1956) 

Вересень 
(10.09.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

25. 150 років від дня народження Павла 
Арсеновича Грабовського (1864-1902) 

Вересень 
(11.06.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

26. 150 років від дня народження 
Михайла Михайловича 
Коцюбинського (1864-1913) 

Вересень 
(17.06.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

27. 200 років від дня народження 
Михайла Юрійовича Лермонтова 
(1814-1841) 

Жовтень 
(15.06.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

28. День української писемності та мови Листопад 
(09.11.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 

29. 125 років від дня народження Остапа 
Вишні (1889-1956) 

Листопад 
(13.11.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО Прес-
реліз 

30. Голодомор 1932-1933 рр. Листопад 
(21.11.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО Прес-
реліз 

31. Всесвітній день боротьби з 
ВІЛ/СНІДом 

Грудень 
(01.12.2014) 

Бібліотека КЗ Сумський ОІППО - 
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12.4. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 
педагогічного досвіду регіону 

 
Метою створення періодичних видань Сумським ОІППО було висвітлення досягнень 

педагогічної науки та педагогічного досвіду Сумської області. У 2014 році виповнилось 20 
років з часу заснування журналу для педагогічного загалу, що змінив свою назву, формат, 
проте залишився виданням, що на обласному рівні висвітлює всі новини освітньої сфери.  

КЗ Сумський ОІППО має два періодичні видання: газету «Педагогічна трибуна» та 
журнал «Освіта Сумщини», засновниками якої є УОН Сумської ОДА та КЗ Сумський 
ОІППО. Газету зареєстровано 24 листопада 2006 року Сумським обласним управлінням 
юстиції (свідоцтво серії СМ № 365/24-р.) та журнал відповідно (свідоцтво серії СМ №447/69-
р). 

Журнал виходить поквартально і містить науково-методичні матеріали в наступних 
розділах: «Наука вчителю», «Управління освітою», «Соціальна педагогіка», «Освітні 
технології», «З досвіду роботи», «Психологічна думка», «Проблеми виховання», «Хроніка», 
«Соціальна педагогіка», «Моніторинг освіти», «Славетні імена», «Експериментальний 
майданчик», «Дошкільне виховання», «Мистецька освіта», «Поетична сторінка», 
«Запитували – відповідаємо». Починаючи із звітного року відновлено рубрику «Зірки 
педагогічної Сумщини», яка містить нариси про заслужених учителів області. 

Розділи «З досвіду роботи», «Наука – вчителю», «Експериментальний майданчик» 
містять інформацію про найновіші досягнення педагогічної науки та про досвід їх 
практичного впровадження ( таблиця 12.1).  

Газета виходить щомісячно, тематика статей є досить різноманітною, і містить 
наступні рубрики: «Новини СОІППО», «Ініціативи СОІППО», «Перспективи», «Історія», 
«Обдаровані діти», «Спільна справа», «Панорама освітянських новин», «Ювілей», 
«Скарбниця здоров’я», «Офіційно», «Моніторинг освіти», «Профтехосвіта», «Конкурси», 
«Правова освіта», «Шкільна преса», «Поетична сторінка». Такі розділи як: «Інновації», 
«Наші успіхи і перемоги», «Слово про вчителя», «З досвіду роботи» містять статті 
відповідної тематики (таблиця 12.2).  

Із 2014 року відкрита рубрика «Педагогічні династії» де розміщуються нариси про 
родини, що мають професійних педагогів в декількох поколіннях. 

 
Таблиця 12.1 

Статті про досягнення та досвід педагогічної діяльності, про популяризацію 
професії вчителя у журналі «Освіта Сумщини»  

 

Автор Стаття Номер 
журналу 

Перлик В.В. Інноваційний менеджмент як напрям вдосконалення 
процесу управління якості освіти 

№1 (21), 2014 

Панченко С. М. Сучасна доросла людина як суб’єкт навчання №1 (21), 2014 
Рудь О.М. Школа підвищення професійної майстерності №2 (22), 2014 
Медведєв І.А. 
Обідіна Я.І. 

Особливості конкурентоспроможності навчальних 
закладів 

№2 (22), 2014 

Стукалова Т.Г.  Завдання освіти ХХІ століття №3 (23), 2014 
Юрченко Л.І. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів в 

Україні 
№4 (24), 2014 
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Таблиця 12.2 
Статті про досягнення та досвід педагогічної діяльності, про популяризацію 

професії вчителя у газеті «Педагогічна трибуна»  
 

Автор Стаття Номер журналу 
Панасенко І.М. Гуманна педагогіка – це педагогіка уже 

сьогоднішнього дня 
№ 1-2 (88-89), 2014 

Удовиченко І.В. Підкорення інтелектуальних вершин учнівських 
олімпіад у 2014 році 

№ 1-2 (88-89), 2014 

Бут Т. 
Шевець В. 

Крок за кроком – до перемоги № 1-2 (88-89), 2014 

Сукачова Н.М. Знову і знову шануючи вчительську працю № 3 (90), 2014 
Удовиченко І.В. Учитель року – 2014 № 3 (90), 2014 
Панасенко І.М. Сумщина гордиться учнівською елітою № 5-6 (92-93), 2014 
Рудь О.М. Школа підвищення професійної майстерності № 5-6 (92-93), 2014 
Безпала Т.  Справа всього життя» № 5-6 (92-93), 2014 
Попова О.І.  Працювати заради українців нової генерації № 7-8 (94-95), 2014 
Корень Л.В. 
Телевна Г.Д.  

Передовий педагогічний досвід – скарбниця, 
відкрита для всіх 

№ 9 (96), 2014 

Постельняк О. Життя – присвятити дітям № 9 (96), 2014 
Панасюра Г.С. Роботи методистів Сумщини визнано на 

державному рівні 
№ 11 (98), 2014 

Удовиченко І.В. Конкурс фахової майстерності «Учитель року» 
змінює формат 

№ 11 (98), 2014 

Панасенко І.М. Ключові питання для української освіти № 11 (98), 2014 
Куліш В. Учителі – найкращі наші люди № 11 (98), 2014 
Сукачова Н.М. Педагогічні династії – учительський крок в 

майбутнє 
№ 12 (99), 2014 

 
У 2014 році збільшилась кількість матеріалів патріотичного спрямування. Газета під 

№ 1-2 була частково присвячена річниці з дня народження Тараса Шевченка. також 
методистом української мови та літератури відкрита нова рубрика «Душі людської вічні 
почуття». Дописувачами газети стали студенти факультету журналістики СумДУ.  
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РОЗДІЛ ХІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, 

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
 
 

КЗ Сумський ОІППО фінансується за рахунок коштів обласного бюджету і має статус 
неприбуткової організації.  

Кошторис доходів і витрат КЗ Сумський ОІППО затверджується УОН Сумської ОДА 
і складається з коштів загального фонду (кошти обласного бюджету) та спеціального фонду 
(кошти, отримані інститутом від надання додаткових освітніх послуг та господарської 
діяльності). 

Загальна сума коштів обласного бюджету на фінансування інституту у 2014 році, з 
урахуванням внесених змін протягом року, становила 11368,6 тис. грн. (таблиця 12.1). 

Таблиця 12.1 
Аналіз бюджетних призначень на 2014 рік  

в розрізі кодів економічної класифікації видатків 
(грн.) 

КЕКВ Сума 
(тис. грн.) 

Частка у 
загальних 

видатках (%) 
Заробітна плата 7043,6 62,0 
Нарахування на заробітну плату 2556,8 22,5 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 253,0 2,2 
Оплата послуг (крім комунальних) 1052,7 9,3 
Видатки на відрядження 110,0 1,0 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 299,2 2,6 
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

28,0 0,2 

Інші виплати населенню  
Інші поточні видатки 2,3 
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

23,0 0,2 

Разом:  11368,6 100 
Більш ніж 84 % коштів, які виділяються із бюджету на утримання інституту, 

спрямовуються на заробітну плату і нарахування, 15,8 % на поточне утримання інституту і 
лише 0,2 % на покращення матеріально-технічної бази. 

На фінансове забезпечення КЗ Сумський ОІППО у 2014 році в обласному бюджеті 
передбачено на 131,4 тис. грн. (- 1,1%) менше, ніж в попередньому році (таблиця 12.2).  

Як бачимо, в поточному році видатки на утримання інституту були меншими ніж у 
попередньому році, а видатки на індексацію заробітної плати, придбання товарно-
матеріальних цінностей, паливно-мастильних матеріалів, послуги, проїзд під час відряджень 
зросли в окремих випадках на 50%. Виплачуючи в повному обсязі захищені коди 
економічної класифікації видатків (заробітна плата та енергоносії), обмежуються видатки на 
утримання та розвиток закладу. 

При плані асигнувань у 2014 році 11368,6 тис. грн. профінансовано 11159,2 тис. грн., 
або 98,2 %. від плану (таблиця 12.3).  
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Таблиця 12.2 
Порівняльна характеристика бюджетних асигнувань на утримання КЗ Сумський 
ОІППО у 2012-2014 роках в розрізі кодів економічної класифікації видатків 

грн. 

КЕКВ 

2012 рік 2013 рік  

С
ум

а 
(т

ис
.г

рн
.) 

Ч
ас

тк
а 

у 
 

за
га

ль
ни

х 
ви

да
тк

ах
 (%

)

С
ум

а 
(т

ис
.г

рн
.) 

Ч
ас

тк
а 

у 
 

за
га

ль
ни

х 
ви

да
тк

ах
 (%

)

С
ум

а 
(т

ис
.г

рн
.) 

Ч
ас

тк
а 

у 
 

за
га

ль
ни

х 
ви

да
тк

ах
 (%

)

Заробітна плата 6632,0 62,3 7006,2 60,9 7043,6 62,0 
Нарахування на заробітну плату 2359,3 22,2 2549,9 22,2 2556,8 22,5 
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

197,0 1,9 322,4 2,8 253,0 2,2 

Оплата послуг (крім 
комунальних) 

935,4 8,8 1046,6 9,1 1052,7 9,3 

Видатки на відрядження 146,5 1,4 160,00 1,4 110,0 1,0 
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 

361,8 3,4 345,3 3,0 299,2 2,6 

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів 
розвитку 

  1,4 0,5 28,0 0,2 

Інші виплати населенню 22,4  52,9  
Інші поточні видатки   2,3 2,3 
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування 

  13,0 0,1 23,0 0,2 

Разом: 10654,4 100 11500,0 100 11368,6 100 
 

Таблиця 12.3 
Аналіз отриманих асигнувань у 2014 році 

в розрізі кодів економічної класифікації видатків 
грн.  

КЕКВ Сума 
(тис. грн.) 

У % до 
запланованих 

асигнувань 
Заробітна плата 7043,6 100 
Нарахування на заробітну плату 2543,6 99,4 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 221,8 87,7 
Оплата послуг (крім комунальних) 972,0 92,3 
Видатки на відрядження 85,2 77,4 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 267,2 89,3 
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 

0,5 1,8 

Інші виплати населенню   
Інші поточні видатки 2,3 100 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 

23,0 100 

Разом:  11159,2 98,2 
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У таблиці 12.3 спостерігаємо значне коливання відсотку фінансування витрат між 
кодами економічної класифікації видатків. Необхідно зазначити, що у поточному році не всі 
взяті інститутом фінансові зобов’язання було профінансовано на 100 відсотків. Крім того 
відповідно до ст. 57 Бюджетного кодексу України у зв’язку із завершенням бюджетного 
періоду непроплачені кошти були повернуті у дохід бюджету. 31 грудня 2014 року з 
реєстраційного рахунку інституту за загальним фондом бюджету 36,2 тис. грн. було 
повернуто до обласного бюджету.  

Касові видатки у 2014 році склали 11159,2 тис. грн. та дорівнюють сумі отриманих 
асигнувань. У зв’язку із проблемами у проходженні платежів через Державну казначейську 
службу України в інституті зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 
року у сумі 105,2 тис. грн., в тому числі: 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 29,3 тис. грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) – 72,2 тис. грн.;  
- видатки на відрядження – 3,7 тис. грн. 

Протягом січня - грудня поточного року були повністю профінансовані такі обласні 
заходи, як: 

 ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін у сумі 125,8 тис. 
грн.; 

 участь команд області у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
дисциплін у сумі 71,9 тис. грн. 

Крім основної діяльності – підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 
працівників освіти області, методична робота, проведення обласних освітніх заходів інститут 
займається і позабюджетною діяльністю – освітні послуги, господарська діяльність (плата за 
проживання в гуртожитку).  

У 2012 році при плані надходжень 2056,4 тис. грн. отримано позабюджетних коштів 
2034,9 тис. грн., або 99,0 % від планових призначень, у 2013 році при плані 1753,1 тис. грн. 
надійшло – 1456,8 тис. грн., або 83,1 % від запланованих. 

На 2014 рік заплановано отримати позабюджетних надходжень у сумі 1286,0 тис. грн. 
Із зазначеної вище суми на спеціальний рахунок КЗ Сумський ОІППО надійшло 1136,0 тис. 
грн. (88,3%) у якості плати за надання освітніх послуг та господарської діяльності. 

Кошти, які надходять на спеціальний рахунок, відповідно до чинного законодавства 
витрачаються на відшкодування витрат, пов’язаних з їх наданням (таблиця 12.4). Більш ніж 
86 % видатків спеціального фонду бюджету планується спрямувати на оплата праці 
працівників та нарахування на заробітну плату. 

Таблиця 12.4 
Аналіз запланованих видатків спеціального фонду у 2014 році в розрізі кодів 

економічної класифікації видатків 
грн. 

КЕКВ Сума 
(тис. грн.) 

Частка у 
загальних 

видатках (%) 
Заробітна плата 815,5 63,4 
Нарахування на заробітну плату 298,4 23,2 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4,7 0,4 
Оплата послуг (крім комунальних) 33,0 2,6 
Видатки на відрядження 2,3 0,2 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51,7 4,0 
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 

0,1  

Інші поточні видатки 80,3 6,2 
Разом:  1286,0 100 
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У 2014 році нараховано доходів по спеціальному фонду 1260,4 тис. грн. доходів, що 
становить 11 % бюджетних призначень, із яких отримано 1136,0 тис. грн. На невиконання 
плану по надходженням спеціального фонду вплинув недобір на навчання студентів 
відповідно до заявленого ліцензованого обсягу. 

В таблиці 5 проаналізовано надходження спеціального фонду кошторису в розрізі 
видів діяльності. Згідно з аналізом близько 60 відсотків доходів складають доходи від 
освітньої діяльності. 

Таблиця 12.5 
Аналіз надходжень спеціального фонду кошторису 

в розрізі видів діяльності 
грн. 

Вид діяльності Нараховано доходів 
(тис. грн.) 

Отримано доходів 
(тис. грн.) 

Частка (%) 

Плата за надання 
освітніх послуг 

809,4 684,1 60,2 

Оплата за 
гуртожиток, інша 
господарча 
діяльність 

451,0 451,9 39,8 

Разом: 1260,4 1136,0 100 
 
Відповідно до чинного законодавства отримані кошти спрямовуються на 

відшкодування витрат, пов’язаних з їх наданням (таблиця12.6). 
 

Таблиця 12.6 
Аналіз касових видатків спеціального фонду у 2014 році 

в розрізі кодів економічної класифікації видатків 
грн. 

КЕКВ Сума 
(тис. грн.) 

Частка у 
загальних 

видатках (%) 
Заробітна плата 813,7 63,7 
Нарахування на заробітну плату 296,9 23,2 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4,7 0,4 
Оплата послуг (крім комунальних) 30,0 2,3 
Видатки на відрядження 2,3 0,2 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 50,2 3,9 
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

0,1  

Інші поточні видатки 80,3 6,3 
Разом:  1278,2 100 

 
Необхідно зазначити, що на відміну від попередніх років, 88,3 % по загальному фонду 

та 90,8 % по спеціальному фонду асигнувань припадають на заробітну плату, нарахування та 
енергоносії. На розвиток матеріально-технічної бази, проведення ремонтів, придбання 
комп’ютерної та офісної техніки кошти не виділяються взагалі. Частково вирішувати 
ситуацію щодо поповнення бібліотечних фондів вдається за допомогою літератури, яка 
надходить до КЗ Сумський ОІППО безкоштовно, друкується у редакційно-видавничому 
відділі. 
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РОЗДІЛ ХІV. ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДУ НА 2015 РІК 
 

 
Головні завдання КЗ Сумський ОІППО як вищого навчального закладу ІІІ-

ІV рівня акредитації у 2015 році: 
1. Здійснення освітньої діяльності певного напряму (підвищення кваліфікації, 

перепідготовка, спеціалізація та стажування), яка забезпечує післядипломну та неперервну 
освіту педагогів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої 
освіти. 

2. Забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу в 
закладах освіти області. 

3. Здійснення наукової діяльності, керівництво дослідно-експериментальною 
роботою, участь у виконанні державних, галузевих та регіональних цільових наукових 
програм, здійснення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з 
проблем розвитку галузі та післядипломної освіти. 

4. Забезпечення достатнього фінансування, зміцнення власної навчально-
матеріальної бази, обладнання її сучасним устаткуванням, поліграфічною, обчислювальною 
технікою.  

5. Оптимізація структурно-функціональної моделі КЗ Сумський ОІППО, розробка 
ефективної кадрової політики, запровадження стратегічного управління персоналом. 

6. Проведення моніторингових досліджень та статистичного аналізу (спільно з 
регіональними органами державного управління освітою та місцевого самоврядування), що 
мають на меті визначення освітніх досягнень та проблем, перспектив і напрямків розвитку 
галузі, способів управління нею та потреб у відповідному підвищенні кваліфікації чи 
перепідготовці фахівців. 

7. Здійснення культурно-виховної та оздоровчої діяльності, забезпечення 
духовного розвитку особистості у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції 
України.  

Виявляючи готовність до імплементації основних положень нового Закону України 
«Про вищу освіту» та бажання нарощувати показники розвитку та оцінки діяльності, 
визначених наказом МОН України від 20 червня 2013 року № 809 «Про затвердження 
орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів» КЗ Сумський 
ОІППО у 2015 році зорієнтований йти шляхом підвищення якості: 

 
– освітньої діяльності та змісту навчальних програм підвищення кваліфікації та 

підготовки фахівців; 
– методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами області; 
– організації дистанційної форми навчання; 
– науково-педагогічних та педагогічних кадрів за рахунок підвищення кваліфікації, 

стажування, підготовки фахівців вищого професійного рівня (захист дисертацій); 
– науково-методичного, організаційного та інформаційного забезпечення освітнього 

процесу; 
– виховної роботи національно-патріотичного спрямування (організація лабораторії 

національно-патріотичного виховання); 
– психологічного супроводу освітнього процесу (введення до структури інституту 

навчально-методичного центру психологічної служби); 
– наукової та міжнародної діяльності; 
– урізноманітнення технологій формування контингенту слухачів та студентів; 
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– навчальних і творчих досягнень слухачів, студентів і випускників, результати їхньої 
атестації, кар’єрного зростання чи працевлаштування; 

– інформатизації освітнього процесу; 
– інформаційно-аналітичної діяльності (введення до структури інституту інформаційно-

аналітичного відділу); 
– фінансового та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; 
– житлово-побутових умов і соціального захисту учасників освітнього процесу; 
– видавничої діяльності, спрямованої на забезпечення навчально-методичної роботи зі 

слухачами, магістрантами та студентами. 
 



 

234 
 

 
ДОДАТКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДОДАТОК 1 

Єдина форма статистичної звітності КЗ Сумський ОІППО  
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