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ВСТУП 

 

 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(далі – КЗ СОІППО) 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). 

КЗ СОІППО – вищий навчальний заклад післядипломної освіти педагогічних 

працівників, заснований Сумською обласною Радою, підпорядкований МОН України, 

управлінню освіти і науки Сумської ОДА. КЗ СОІППО 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. 

Місія Інституту – забезпечення готовності працівників галузі освіти Сумської 

області до професійної самореалізації в умовах модернізації системи освіти через досягнення 

ними високого особистісного, професійного та науково-методичного рівня компетентності. 

Мета Інституту – створення ефективної системи безперервної освіти працівників 

галузі освіти на основі поєднання національних надбань світового значення та усталених 

європейських традицій забезпечення розвитку фахівців, здатних у процесі постійного 

вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної 

конкуренції та високих технологій. 

КЗ СОІППО 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). 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося упродовж дії 

ліцензії за річними планами підвищення кваліфікації, відповідно до наказу Департаменту 

освіти і науки Сумської ОДА. Станом на 30.12.2015 р. у КЗ СОІППО підвищують 

кваліфікацію близько 95 % педагогічних працівників області. 

Основні напрями діяльності Інституту: 

1. організаційно-управлінська діяльність – удосконалення організаційної структури 

інституту та підвищення ефективності управління, раціональне використання фінансових, 

матеріальних і кадрових ресурсів; 

2. освітня діяльність – забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 

задоволення інших освітніх потреб працівників галузі освіти Сумської області; 

3. науково-методична діяльність – організація безперервної роботи методичної 

служби області, підвищення науково-методичного рівня і фахової майстерності педагогічних 

і керівних кадрів, забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного 

процесу в закладах освіти Сумської області, реалізація загальноукраїнських і обласних 

освітніх проектів; 

4. наукова та інноваційна діяльність – здобуття нових наукових знань шляхом 

проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження 
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нових конкурентноспроможних освітніх технологій для забезпечення інноваційного 

розвитку галузі освіти, підготовки фахівців інноваційного типу; 

5. міжнародне співробітництво та партнерство з вітчизняними вищими 

навчальними закладами, закладами післядипломної педагогічної освіти, освітніми та 

науковими установами, громадськими організаціями – здійснення на підставі відповідних 

договорів спільної діяльності, розробка і реалізація  спільних освітянських проектів; 

6. моніторингова діяльність – проведення спільно з регіональними органами 

державного управління освітою та місцевого самоврядування моніторингових досліджень та 

статистичного аналізу з метою відстеження тенденцій функціонування регіональної системи 

освіти, визначення освітніх досягнень та проблем, перспектив і напрямів розвитку галузі, 

способів управління нею та потреб споживачів освітніх послуг у відповідному підвищенні 

кваліфікації чи перепідготовці фахівців; 

7. організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання – 

організація, підготовка та координації проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

навчальних досягнень випускників закладів освіти Сумській області; 

8. діяльність з ліцензування та атестації закладів освіти в Сумській  області – 

координування дій з підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування й 

атестації закладів освіти в Сумській області; 

9. діяльність психологічної служби – здійснення організаційних, координуючих та 

навчально-методичних функцій у галузі практичної психології, соціальної роботи в закладах 

освіти Сумської області, психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, 

організація соціально-педагогічного патронажу в закладах освіти.  

10. інформаційно-видавнича діяльність – редагування та випуск періодичних видань, 

наукових видань, наукової й методичної літератури, інформаційних і методично-

інструктивних матеріалів тощо; 

11. фінансово-господарська діяльність – забезпечення достатнього фінансування, 

зміцнення власної навчально-матеріальної бази. 
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РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 

1.1. Структура КЗ СОІППО (на 21 грудня 2015 року) 

 
 

1.Адміністрація інституту: 

– в. о. ректора інституту; 

– проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; 

– проректор з науково-педагогічної та методичної роботи; 

– проректор з наукової роботи. 

2. Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки 

3. Кафедри: 

– кафедра освітніх та інформаційних технологій; 

– кафедра соціально-гуманітарної освіти (лабораторія національно-

патріотичного виховання); 

– кафедра дошкільної та шкільної освіти (лабораторія з проблем 

здоров’язбережувальної діяльності в закладах освіти); 

– кафедра психології (лабораторія медіа освіти; лабораторія інклюзивного та 

інтегрованого навчання); 

– кафедра професійної освіти та менеджменту. 

4. Відділи: 

– навчальний відділ; 

– навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку; 

– навчально-методичний відділ з ліцензування та атестації загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

– навчально-методичний відділ моніторингу освіти та зовнішнього незалежного 

оцінювання ; 

– науково-видавничий відділ; 

– відділ правової, кадрової та організаційної роботи; 

– відділ технічних засобів навчання; 

– господарський відділ. 

5. Навчально-методичний центр психологічної служби. 

6. Бухгалтерська служба. 

7. Бібліотека. 

8. Гуртожиток. 
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1.2. Робота рад КЗ СОІППО 

 

1.2.1. Робота Вченої ради  

 

 Вчена рада КЗ СОІППО є колегіальним органом. Вчена рада приймає рішення та 

виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут Інституту.  

Головою вченої ради до червня 2015 року був за посадою в. о. ректора КЗ СОІППО 

Медведєв І.А. – кандидат з державного управління, доцент, а з 04.06.2015 року головою 

вченої ради інституту став Нікітін Ю.О., кандидат історичних наук, доцент (наказ КЗ 

СОІППО від 25.05.2015 р. № 45-ОД). 

Кількісний склад членів вченої ради КЗ СОІППО в 2015 році – 21 особа. Слід 

зазначити, що протягом року відбувалися зміни у складі вченої ради інституту, а саме:  

– виведено зі складу вченої ради КЗ СОІППО кандидата наук з державного 

управління, доцента Медведєва І.А. та введено у якості голови вченої ради інституту 

Нікітіна Ю.О., кандидата історичних наук, доцента (розпорядження Сумської обласної ради, 

Положення про вчену раду КЗ СОІППО); 

– виведено зі складу вченої ради КЗ СОІППО проректора з питань моніторингу якості 

освіти та зовнішнього незалежного оцінювання Бєлковського В.В. (наказ від 11.06.2015 р.,  

№ 86-к); 

– введено до складу вченої ради КЗ СОІППО голову науково-методичної ради КЗ 

СОІППО, кандидата педагогічних наук, доцента Коростіль Л.А. (наказ від 15.09.2015 р.,  

№ 82-ОД); 

– виведено зі складу вченої ради інституту Крюкова О.І., професора кафедри 

державного управління та педагогічного менеджменту у зв’язку із закінченням строку 

трудового договору, п.2 ст. 36 КЗпП України;  

– виведено зі складу вченої ради інституту Маруну К.В., студентку спеціальності 

8.18010020 «Управління навчальним закладом» у зв’язку із закінченням навчання та введено 

до складу вченої ради інституту Ананченко Ю.М., студентку спеціальності 8.18010020 

«Управління навчальним закладом» за рішенням зборів студентського самоврядування;  

– введено до складу вченої ради інституту Грицая С.М. у зв’язку із прийняттям на 

посаду проректора з наукової роботи (наказ від 24.11.2015 р. № 108-ОД). 

У 2015 році відбулося 19 засідань вченої ради інституту, на яких розглядались питання, 

пов’язані зі зміною складу вченої ради, актуальними питаннями функціонування інституту, 

удосконаленням роботи структурних підрозділів інституту, присвоєнням вченого звання 

доцента, науково-видавничою діяльністю тощо. У перелік основних питань порядку денного 

засідань вченої ради КЗ СОІППО у 2015році можна занести наступні питання. 

Так, адміністрація КЗ СОІППО на вченій раді ініціювала розгляд таких питань, як: 

– затвердження звіту роботи КЗ СОІППО за 2014 к. р. (слухали голову вченої ради, в. о. 

ректора КЗ СОІППО, кандидата наук з державного управління, доцента Медведєва І.А.; 

протокол № 7 від 28.01.2015 р.); 

– внесення змін до Статуту КЗ СОІППО у зв’язку із змінами чинного законодавства та 

іншими організаційно-розпорядчими документами (слухали проректора з навчально-

методичної роботи Михайлик І.М.; протокол вченої ради № 6 від 15.01.2015 р.); 

– основні шляхи імплементації Закону України «Про вищу освіту» в КЗ СОІППО 

(слухали першого проректора, кандидата психологічних наук, доцента Панченко С.М; 

протокол № 8 від 26.02.2015 р.); 

– особливості організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 

році (слухали проректора з питань моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного 

оцінювання Бєлковського В.В.; протокол № 7 від 28.01.2015 р.); 

– основні фінансово-економічні показники КЗ СОІППО у 2014 році та кошторис 

інституту на 2015 рік (слухали проректора з навчально-методичної роботи Михайлик І.М.; 

протокол № 9 від 26.03.2015 р.); 



9 

 

– встановлення норм часу для науково-педагогічних працівників інституту на 2015-

2016 н. р. (слухали першого проректора, кандидата психологічних наук, доцента 

Панченко С.М.; протокол № 9 від 26.03.2015 р.); 

– тимчасове положення нормування педагогічного навантаження науково-педагогічних 

працівників і використання програмно-педагогічних засобів за дистанційною формою (нова 

редакція) (слухали першого проректора, кандидата психологічних наук, доцента 

Панченко С.М.; протокол № 12 від 04.06.2015 р.); 

– диференційований підхід до обсягу педагогічного навантаження науково-

педагогічних працівників кафедр з врахуванням їх кваліфікації та посади у 2015-2016 н. р. 

(слухали першого проректора, кандидата психологічних наук, доцента Панченко С.М.; 

протокол № 12 від 04.06.2015 р.); 

– зміни до Статуту КЗ СОІППО (слухали проректора з навчально-методичної роботи 

Михайлик І.М.; протокол № 12 від 04.06.2015 р.); 

– план основних заходів КЗ СОІППО щодо запобігання корупції та з питань 

антикорупційного законодавства на 2015 рік (слухали проректора з навчально-методичної 

роботи Михайлик І.М.; протокол № 12 від 04.06.2015 р.); 

– підсумки виконання плану роботи КЗ СОІППО за перше півріччя 2015 р. (слухали 

першого проректора, кандидата психологічних наук, доцента Панченко С.М.; протокол № 13 

від 25.06.2015 р.); 

– результати внутрішнього аудиту якості інтерактивних практичних занять (слухали 

першого проректора, кандидата психологічних наук, доцента Панченко С.М.; протокол № 13 

від 25.06.2015 р.); 

– зміни до структури КЗ СОІППО (слухали голову вченої ради КЗ СОІППО, в. о. 

ректора КЗ СОІППО, кандидата історичних наук, доцента Нікітіна Ю.О.; протокол № 1 від 

28.08.2015 р.); 

– обговорення проекту Статуту КЗ СОІППО (слухали голову вченої ради КЗ СОІППО, 

в. о. ректора КЗ СОІППО, кандидата історичних наук, доцента Нікітіна Ю.О.; протокол № 4 

від 30.10.2015 р.); 

– обговорення проекту плану роботи КЗ СОІППО на 2016 к. р. (слухали голову вченої 

ради КЗ СОІППО, в. о. ректора КЗ СОІППО, кандидата історичних наук, доцента Нікітіна 

Ю.О.; протокол № 5 від 26.11.2015 р.); 

– затвердження плану роботи КЗ СОІППО на 2016 к. р. (слухали голову вченої ради КЗ 

СОІППО, в. о. ректора КЗ СОІППО, кандидата історичних наук, доцента Нікітіна Ю.О.; 

протокол № 6 від 24.12.2015 р.); 

– затвердження звіту роботи КЗ СОІППО за 2015 к. р. (слухали голову вченої ради КЗ 

СОІППО, в. о. ректора КЗ СОІППО, кандидата історичних наук, доцента Нікітіна Ю.О.; 

протокол № 6 від 24.12.2015 р.). 

За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 

На вченій раді КЗ СОІППО розглядалися питання щодо успішного функціонування 

структурних підрозділів інституту, а саме: 

– особливості роботи навчально-методичного відділу дистанційної освіти: напрями, 

проблеми, перспективи (слухали завідувача навчально-методичного відділу дистанційної 

освіти Силку О.О.; протокол № 7 від 28.01.2015 р.); 

– діяльність бібліотеки КЗ СОІППО: напрями, проблеми, перспективи (слухали 

завідувача бібліотеки КЗ СОІППО Волобуєву І.І.; протокол № 8 від 26.02.2015 р.); 

– плани доставки підручників для загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів 

(слухали методиста з бібліотечних фондів Поталову Н.І.; протокол № 8 від 26.02.2015 р.); 

– стан організації дослідно-експериментальної роботи у закладах освіти Сумської 

області у 2012-2014 н. р. (слухали завідувача науково-методичного відділу Подліняєву О.О.; 

протокол № 10 від 28.04 2015 р.); 
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– результати роботи щодо організації та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників 2015 року в Сумській області (слухали завідувача відділу 

зовнішнього незалежного оцінювання Остапенко О.І.; протокол № 5 від 26.11.2015 р.); 

– особливості роботи навчально-методичного відділу з ліцензування та атестації 

закладів освіти Сумської області (слухали завідувача навчально-методичного відділу з 

ліцензування та атестації закладів освіти Колісник В.М.; протокол № 5 від 26.11.2015 р.); 

– організація та проведення моніторингових досліджень у 2015 к. р. (слухали завідувача 

навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти Сагалаєву Н.В.; протокол № 6 від 

24.12.2015 р.). 

За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 

У свою чергу, деканат ФПКП вніс до розгляду такі питання: 

– затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної 

екзаменаційної комісії на ФПКП (напрям перепідготовки) (слухали заступника декана 

Рудь О.М.; протокол № 8 від 26.02.2015 р.); 

– особливості стажування магістрантів на підприємствах та організаціях (слухали 

заступника декана Рудь О.М.; протокол № 9 від 26.03.2015 р.); 

– затвердження робочих навчальних планів спеціальності «Управління навчальним 

закладом», «Практична психологія» денної та заочної форми навчання (слухали заступника 

декана  Рудь О.М.; протокол № 9 від 26.03.2015 р.); 

– затвердження алгоритмів навчальних планів курсів підвищення кваліфікації на 

2016 к. р. (слухали декана ФПКП Захарову І.О.; протокол № 12 від 04.06.2015 р.); 

– організація профорієнтаційної роботи на ФПКП КЗ СОІППО на 2015 рік (слухали 

секретаря приймальної комісії Івашину Л.П.; протокол № 13 від 25.06.2015 р.), 

– звіт роботи державної екзаменаційної комісії (слухали заступника декана Рудь О.М.; 

протокол № 4 від 30.10.2015 р.), 

– запровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу 

напряму перепідготовки (слухали заступника декана Рудь О.М.; протокол № 4 від 

30.10.2015 р.), 

– підсумки вступної кампанії 2015 року (слухали відповідального секретаря 

приймальної комісії Івашину Л.П.;протокол № 4 від 30.10.2015 р.), 

– затвердження правил прийому до КЗ СОІППО у 2016 к. р. (слухали відповідального 

секретаря приймальної комісії Івашину Л.П.; протокол № 5 від 26.11.2015 р.). 

За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 

Окремим аспектом у роботі вченої ради КЗ СОІППО було вивчення актуальних питань 

освітньої діяльності кафедр щодо: 

– методичних підходів до запровадження громадянської освіти в навчально-виховному 

процесі загальноосвітніх навчальних закладів (слухали завідувача кафедри теорії та 

методики виховання Гирю О.О.; протокол № 10 від 28.04.2015 р.); 

– особливості філософії освіти у XXI ст. (пошук сучасної моделі викладання блоку 

соціально-гуманітарних дисциплін) (слухали завідувача кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Жука М.В.; протокол № 2 від 30.09 2015 р.); 

– введення єдиної бази даних ДНЗ засобами комп’ютерної програми «Курс: 

«Дошкілля» в Сумській області (слухали завідувача кафедри інформаційно-комунікаційних 

технологій Петрову Л.Г.; протокол № 5 від 26.11.2015 р.). 

За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 

Не менш вагомого значення у КЗ СОІППО має робота лабораторій, які на вченій раді 

висвітлювали питання про: 

– створення лабораторії з питань національно-патріотичного виховання (слухали 

старшого викладача кафедри педагогіки та інноваційних технологій П’ятаченка Ю.В.; 

протокол № 8 від 26.02.2015 р.); 

– діяльність лабораторії «Медіаосвіта та медіаграмотність» КЗ СОІППО: організаційні 

форми реалізації, проблеми, перспективи (слухали завідувача лабораторії, кандидата 
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психологічних наук, старшого викладач кафедри психології Шаванова С.В.; протокол № 5 

від 26.11.2015 р). 
За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 
Також для успішної організації та здійснення науково-методичної роботи на вченій раді 

КЗ СОІППО було розглянуто питання про: 
– особливості роботи з філологічно обдарованими учнями: методологічний аспект 

(слухали методиста української мови та літератури Шерстюк Л.М.; протокол № 12 від 
04.06.2015 р.); 

– особливості організації та проведення Міжнародної природознавчої гри «Геліантус» 
як засобу формування у школярів цілісного уявлення про природу (слухали методиста 
біології, природознавства, екології та основ здоров'я Голубенко Т.С.; протокол № 4 від 
30.10.2015 р.); 

– організація роботи з керівними кадрами Сумської області в міжатестаційний період 
(слухали методиста по роботі з керівними кадрами Перлик В.В.; протокол № 4 від 
30.10.2015 р.). 

Відповідно до основних завдань вченої ради КЗ СОІППО прийняті схвальні рішення 
щодо кандидатур для присвоєння вченого звання доцента: 

– Кудінову Д. В., доценту кафедри педагогіки та інноваційних технологій (протокол № 
9 від 26.03. 2015 р.); 

– Юдіну М.М., доценту кафедри теорії та методики виховання (протокол № 10 від 
28.04.2015 р.); 

– Цебро Я.І., доценту кафедри державного управління та педагогічного менеджменту 
(протокол № 13 від 25.06.2015 р.); 

– Логвиненко Ю.В., доценту кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (протокол № 3 
від 07.10.2015 р.). 

Слід наголосити на тому, що відповідно до отриманих запитів різного рівня, на вченій 
раді КЗ СОІППО були розглянуті наступні питання: 

– про делегування представника від інституту на з’їзд вищих навчальних закладів 
комунальної форми власності та висунення кандидатури у члени Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти (слухали першого проректора, кандидата психологічних 
наук, доцента Панченко С.М.; протокол № 9 від 26.03.2015 р.); 

– про схвалення досвіду роботи старшого викладача кафедри психології Сидоренко І.В. 
(слухали першого проректора, кандидата психологічних наук, доцента Панченко С.М.; 
протокол № 10 від 28.04.2015 р.); 

– про заходи з запобігання ліквідації КЗ СОІППО з боку трудового колективу та 
педагогічної громади Сумської області (слухали першого проректора, кандидата 
психологічних наук, доцента Панченко С.М.; протокол № 11 від 20.05.2015 р.); 

– про преміювання методистів навчально-методичного відділу післядипломної освіти 
КЗ СОІППО (слухали голову вченої ради КЗ СОІППО, в. о. ректора КЗ СОІППО, кандидата 
історичних наук, доцента Нікітіна Ю.О.; протокол № 12 від 04.06.2015 р.); 

– про висунення кандидатури від КЗ СОІППО для відзначення Сумською обласною 
премією імені А.С. Макаренка методиста географії та економіки навчально-методичного 
відділу КЗ СОІППО Попова В.Д. (слухали завідувача навчально-методичного відділу 
післядипломної освіти Каленик О.В.; протокол № 13 від 25.06.2015 р.). 

За результатами обговорення схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 
Слід наголосити на тому, що на вченій раді КЗ СОІППО кожного засідання 

розглядалося питання про затвердження до друку науково-методичних матеріалів. Також на 
вченій раді було ініційовано питання щодо затвердження Положення «Про порядок прийому 
та експертизи навчально-методичних матеріалів, поданих на розгляд вченої ради КЗ 
СОІППО» (слухали голову науково-методичної ради КЗ СОІППО, кандидата педагогічних 
наук, доцента Ткаченко О.Л.; протокол № 7 від 28.01.2015 р.), занесення до обласної 
картотеки та анотованого каталогу матеріалів кабінету передового педагогічного досвіду 
(слухали голову науково-методичної ради КЗ СОІППО, кандидата педагогічних наук, 
доцента Ткаченко О.Л.; протокол № 9 від 26.03.2015 р.). 
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1.2.2. Робота науково-методичної ради  
 
Науково-методична рада КЗ СОППО 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. 

Голова науково-методичної ради – Коростіль Л.А., доцент кафедри методики 
початкової та природничо-математичної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Кількісний склад членів науково-методичної ради КЗ СОІППО – 21 особа. Секретар 
науково-методичної ради – Марченко А.С. 

У 2015 році відбулося 10 засідань науково-методичної ради КЗ СОІППО, на яких 
розглядалися різносторонні питання. Серед пріоритетних питань можна виділити наступні:  

1. Розгляд інноваційних процесів, які відбуваються в середній, вищій та 
післядипломній освіті. 

2. Удосконалення навчально-виховного процесу в інституті та загальноосвітніх 
навчальних закладах Сумської області.  

3. Обговорення результатів досліджень науково-педагогічних працівників інституту.  
4. Інформування про участь науково-педагогічних працівників КЗ СОІППО у 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-методичних заходах. 
5. Про результати експертизи авторських навчальних програм, науково-методичних 

видань та методичної продукції працівників освіти Сумської області. 
З метою ознайомлення та обговорення інновацій, які відбуваються в освіті, радою 

було розглянуто такі питання: «Гейміфікація освіти: формальний та неформальний простір» 
(Ткаченко О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент); «Кібербулінг як педагогічна 
проблема» (Лобода В.В., викладач); «Інформаційний вимір оптимізації післядипломної 
педагогічної освіти – потреба курсів та віртуальних ресурсів нового покоління» (Жук М.В., 
кандидат філософських наук, доцент); «Використання вебінарів у процесі ПК педагогічних 
кадрів» (Силка О.О., завідувач відділу дистанційної освіти). Інформація прийнята до відома 
та впроваджена в роботу ряду кафедр Інституту. 

Питання вдосконалення навчально-виховного процесу в інституті та в 
загальноосвітніх навчальних закладах області розглядалися в контексті досягнень, проблем 
та перспективних напрямків підвищення їх якості. З питань впровадження перспективних 
напрямків діяльності були заслухані такі доповіді: «Методичні особливості процесу ПК за 
дистанційною формою навчання» (Ющенко А.В., методист); «Реалізація напрямку 
національно-патріотичного виховання в роботі КЗ СОІППО» (П'ятаченко Ю.В., завідувач 
лабораторією національно-патріотичного виховання); «Форми методичної роботи з 
учителями трудового навчання області» (Коренєва І.В., методист з трудового навчання); 
«Оптимізація навчального процесу на уроках фізичної культури» (Деменков Д.В., старший 
викладач); впровадження інтегрованого курсу «Мистецтво» в навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів» (Сердюк О.П., методист музики й образотворчого 
мистецтва); «Національне виховання як основа освітнього процесу в загальноосвітньому 
навчальному закладі» (Гиря О.О., завідувач кафедри теорії та методики виховання, кандидат 
педагогічних наук, доцент).  

Інформація щодо досягнень і проблем була отримана завдяки дослідженням 
навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти. Методистами цього відділу були 
презентовані результати наступних досліджень: «Психологічний супровід навчально-
виховного процесу як засіб підвищення якості освітнього середовища загальноосвітнього 
навчального закладу» (Мікулінцева В.А.); «Організація педагогічного супроводу 
формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, 
занесених до обласної мережі шкіл сприяння здоров’ю» (Борисенко О.Ф.); «Національно-
патріотичне виховання в освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу» 
(Курган О.В.). Інформація взята до відома.  

На засіданнях науково-методичної ради відбувалась апробація досліджень з науково-
дослідних тем магістрантів, аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів через 
зміст наступних доповідей: «Російська педагогічна публіцистика початку ХХ століття про 
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роль екскурсій у навчальній та виховній діяльності школи» (Кудінов Д.В., кандидат 
історичних наук); «Теоретико-психологічний аналіз проблеми ставлення до насильства 
працівників соціальних організацій» (Троіцька М.Є., старший викладач); «Формування 
готовності майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційної професійної 
діяльності» (Пінчук Д.М., старший викладач); «Готовність сучасного вчителя до іншомовної 
комунікації» (Куртась О.В., викладач); «Оцінювальна компетентність: сутність, особливості 
формування» (Куртась С.А., кандидат педагогічних наук, старший викладач). 

За 2015 рік працівники Інституту взяли участь у більше 52 заходах різного рівня:  
Міжнародний рівень: Міжнародний науковий конгрес – 1; Міжнародна науково-

практична конференція –5; Міжнародна наукова конференція – 2; Міжнародний фестиваль 
педагогічних інновацій – 1; Польсько-український проект «Шкільна академія підприємництва – 
3» – 3 

Всеукраїнський рівень: Всеукраїнський науково-практичний семінар – 20; 
Національний навчально-практичний тренінг – 1; Всеукраїнська науково-методична 
конференція – 1; Всеукраїнський конгрес – 1; Всеукраїнська науково-практична конференція 
– 5; Всеукраїнський круглий стіл – 3; Всеукраїнська інтернет-конференція – 1; З’їзд 
представників ВНЗ комунальної форми власності – 1; Засідання науково-методичної ради 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». 

За результатами експертизи було схвалено до використання в позашкільних 
навчальних закладах Сумської області 38 навчальних програм та 94 видання, а саме: 
навчальний посібник для магістрантів – 1; навчально-методичних комплексів до навчальних 
дисциплін для магістрантів – 2; навчально-методичних посібників – 18, методичних 
рекомендацій – 23; інформаційно-аналітичний бюлетень – 18; інформаційно-аналітичні 
матеріали – 1; інформаційно-методичний збірник – 5; збірник методичних матеріалів – 2; 
методичний посібник – 9; мультимедійний посібник – 1; навчально-наочний збірник – 1; 
словник – 2; довідник – 3; етнографічно-краєзнавчий матеріал – 1; збірник матеріалів 
міжнародних, науково-практичних конференцій – 4; збірник матеріалів (банк даних) – 2; 
комп’ютерна гра – 1.  
 

1.2.3. Робота ради ФПКП 
 
Рада ФПКП КЗ СОІППО є колегіальним органом. Рада факультету приймає рішення 

та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут Інституту. 
Кількісний склад членів Ради ФПКП КЗ СОІППО в 2015 році – 13 чоловік.  
Головою Ради ФПКП є за посадою декан факультету Захарова І.О., к. пед. н., доцент; 

секретар – Кода С.В., ст. викладач кафедри методики початкової та природничо-
математичної освіти. Члени ради ФПКП представляють усі кафедри інституту, 
профспілковий комітет КЗ СОІППО та студентську спільноту. 

У 2015 році відбулося 11 засідань ради ФПКП, на яких розглядались питання, 
пов’язані з удосконаленням роботи кафедр, висвітленням актуальних напрямків діяльності 
факультету тощо.  

До переліку основних питань порядку денного засідань ради ФПКП КЗ СОІППО у 
2015 році належать питання, що відображають напрямки та умови ПК та перепідготовку 
педагогів. 

Слід наголосити на тому, що на раді ФПКП КЗ СОІППО задля успішної роботи 
факультету обговорювалися питання щодо затвердження плану роботи Ради ФПКП КЗ 
СОІППО на 2015н. р., внесення змін до складу ради ФПКП КЗ СОІППО, обговорення 
проекту плану роботи ради ФПКП КЗ СОІППО на 2016 рік. За результатами обговорення 
схвалили проекти рішень зі змінами та доповненнями. 

У свою чергу, декан ФПКП наголошував на важливості розгляду таких питань, як 
особливості стажування магістрантів на підприємствах та організаціях, узгодження 
навчально-тематичних планів ФПКП та робочих програм спеціальності 7.03010301 
Практична психологія, 8.18010020 Управління навчальним закладом та навчально-
тематичних планів курсів ФПКП. Радою ФПКП КЗ СОІППО розглянуто навчально-
тематичні плани та робочі програми з навчальних дисциплін ФПКП, їх відповідність 
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вимогам Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та 
схвалено як нормативні документи.  

Для успішної організації перепідготовки за спеціальністю 8.18010020 Управління 
навчальним закладом та 7.03010301 Практична психологія на Раді ФПКП КЗ СОІППО було 
заслухано звіт відповідального секретаря приймальної комісії, старшого викладача кафедри 
державного управління та педагогічного менеджменту Івашини Л.П. про організацію 
профорієнтаційної роботи на факультеті та роботу приймальної комісії у 2014-2015 н. р. 

Окремим аспектом у роботі ради ФПКП КЗ СОІППО було вивчення актуальних питань 
кафедр щодо організаційно-педагогічних умов підвищення якості надання освітніх послуг, а 
саме:  

1. Про комплексний підхід до інтенсифікації процесу навчання на курсах ПК вчителів 
музичного мистецтва (кафедра теорії та методики виховання).  

2. Про запровадження експрес-курсів «Організаційно-управлінські засади 
впровадження Державного стандарту базової середньої освіти» та «Особливості діловодства та 
документообігу в навчальному закладі» для керівників ЗНЗ області (кафедра державного 
управління та педагогічного менеджменту). 

3. Про організацію та проведення конкурсу з Веб-дизайну та комп’ютерної анімації 
(кафедра інформаційно-комунікаційних технологій). 

4. Про особливості упровадження Державних стандартів початкової загальної 
середньої освіти та математики (кафедра методики початкової та природничо-математичної 
освіти). 

5. Про організацію ПК слухачів за кредитно-модульною формою навчання (кафедра 
методики початкової та природничо-математичної освіти). 

6. Про організацію дистанційного навчання у системі післядипломної педагогічної 
освіти (кафедра інформаційно-комунікаційних технологій). 

7. Про проектну діяльність як чинник організаційної культури загальноосвітнього 
навчального закладу (кафедра педагогіки та інноваційних технологій). 

8. Про особливості викладання мови національних меншин у Сумській області 
(кафедра педагогіки та інноваційних технологій). 

9. Про розвиток підприємництва та ініціативності у школярів інтерактивними 
формами навчання (кафедра психології). 

10. Про проблеми і перспективи впровадження медіаосвіти в навчальний процес 
(кафедра психології). 

11. Про основні нововведення Закону «Про вищу освіту» (кафедра андрагогіки та 
корекційної освіти). 

12. Про досвід викладання курсу «Освіта ХХІ ст.: виклики, пошуки відповідей» 
(кафедра соціально-гуманітарних дисциплін). 

На засіданнях Ради ФПКП КЗ СОІППО достатньо уваги приділялося розвитку 
наукової складової. Розглядалися питання про результати проведення регіональної науково-
практичної конференції студентів «Від творчого пошуку – до професійного становлення», про 
підготовку до друку збірника наукових праць магістрантів «Актуальні проблеми сучасної 
науки», про підготовку до друку збірника наукових праць магістрантів «Сучасна наука: погляд 
молодих», про підготовку до проведення регіональної науково-практичної конференції 
«Проблеми розвитку українського суспільства очима молодих дослідників. 

Не менш вагоме значення у КЗ СОІППО має робота лабораторій. На засіданнях ради 
ФПКП КЗ СОІППО висвітлювали питання про реалізацію 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). 

Основні питання, розглянуті на засіданнях ради ФПКП КЗ СОІППО протягом 2015 
року відображено у відповідних протоколах засідань ради ФПКП КЗ СОІППО. 

 



1.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ СОІППО 

Таблиця 1.3.1 

Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Підвищення кваліфікації (стажування) згідно перспективного плану та визначених термінів 

 
1 09.02.-13.02 

І етап – 

07.09.-

11.09.2015 

ІІІ етап – 

Курси ПК завідувачів 

(викладачів) кафедр 

закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації. Серія 12 СПВ 142113  

Тема роботи «Використання WEB 

2.0 технологій як інструмент 

методичної та дослідної діяльності 

у системі ППО» 

Ніколаєнко Світлана 

Петрівна, старший 

викладач кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України 

Гаврилюк М.С. 

2 16.02.-20.02. 

І етап – 

14.09-

18.09.2015 

ІІІ етап – 

Курси ПК викладачів 

(викладачів-тьюторів, 

кураторів-тьюторів 

груп) закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації. Серія 12 СПВ 142220  

Тема роботи «Організація 

дистанційного навчання в системі 

ППО» 

Куртась Олена 
Володимирівна, 
викладач кафедри 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України 

Гаврилюк М.С. 

3 10.03.-14.03. 

І етап – 

05.10.-

09.10.2015 

ІІІ етап – 

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) закладів 
післядипломної 
педагогічної освіти з 
педагогічного 
оцінювання 
 

Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації серія 14 СПВ 142493 
Тема роботи «Професійна 
компетентність педагогічних 
працівників» 

Самойлова Тетяна 

Василівна, методист 

відділу зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України 

Гаврилюк М.С. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 18.05.-22.05. 

І етап – 

07.12-

11.12.2015 

ІІІ етап – 

Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) мов та 
літератур закладів 
післядипломної 
педагогічної освіти 

Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації серія 12 СПВ 143687 

Тема роботи: «Розвиток 

обдарованості учнів на уроках 

зарубіжної літератури» 

Захарченко Ірина 

Олександрівна, 

методист з 

російської мови та 

зарубіжної 

літератури 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України 

Гаврилюк М.С. 

5 26.01.-

20.02.2015 

Стажування  Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації серія НВВ №026249 

Юровська Анна 

Олександрівна, 

методист кафедри 

державного 

управління та 

педагогічного 

менеджменту 

КЗ СОІППО, 
кафедра 
державного 
управління та 
педагогічного 
менеджменту 

Гаврилюк М.С. 

6 26.01.-

20.02.2015 

Стажування  Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації серія НВВ №026245 

Марченко Альона 

Сергіївна, методист 

навчального відділу 

КЗ СОІППО, 
кафедра 
державного 
управління та 
педагогічного 
менеджменту 

Гаврилюк М.С. 

7 26.01.-

20.02.2015 

Стажування  Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації серія НВВ №026250 

Стеценко Вікторія 
Валентинівна, 
методист 
навчального відділу 

КЗ СОІППО, 
кафедра 
державного 
управління та 
педагогічного 
менеджменту 

Гаврилюк М.С. 

8 26.01.-

20.02.2015 

Стажування  Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації серія НВВ №026215 

Декунова Зоя 

Володимирівна, 

методист початкової 

освіти  

КЗ СОІППО, 
кафедра 
початкової та 
природничо-
математичної 
освіти 

Гаврилюк М.С. 

9 26.01.-

20.02.2015 

Стажування  Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації серія НВВ №026217 

Лавська Алла 

Михайлівна, 

методист початкової 

освіти 

КЗ СОІППО, 
кафедра 
початкової та 
природничо-
математичної 
освіти 

Гаврилюк М.С. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10 26.01.-

20.02.2015 

Стажування  Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації серія НВВ №026216 

Метейко Алла 

Володимирівна, 

методист з хімії 

КЗ СОІППО, 
кафедра 
початкової та 
природничо-
математичної 
освіти 

Гаврилюк М.С. 

11 26.01.-

20.02.2015 

Стажування  Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації серія НВВ №026228 

Третьякова Олена 

Василівна, методист 

з історії та 

правознавства 

КЗ СОІППО, 
кафедра 
початкової та 
природничо-
математичної 
освіти 

Гаврилюк М.С. 

Підвищення кваліфікації (стажування) поза перспективним планом 
1 15.12.2014. – 

16.01.2015  

Курси ПК науково-

педагогічних 

працівників кафедр 

закладів післядипломної 

педагогічної освіти за 

спеціальністю 

«Впровадження 

інформаційних 

технологій у 

навчальний процес» 

 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації. Серія 12 СПВ 076075  

Комплексна залікова робота  

Пінчук Діана 

Миколаївна, 

викладач кафедри 

державного 

управління та 

педагогічного 

менеджменту 

СумДПУ ім. 

А.С.Макаренка 

Гаврилюк М.С. 

2 09.02.-13.02. 

І етап – 

07.09.-

11.09.2015 

ІІІ етап – 

Курси ПК завідувачів 

(викладачів) кафедр 

закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації. Серія 12 СПВ 142114  

Тема роботи «Формування 

гендерної компетентності 

майбутніх викладачів вищої 

школи» 

Рідченко Людмила 

Олександрівна, 

викладач кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України 

Гаврилюк М.С. 

3 16.02.-20.02. 

І етап – 

14.09.-

18.09.2015 

ІІІ етап – 

Курси ПК викладачів 

(викладачів-тьюторів, 

кураторів-тьюторів 

груп) закладів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації. Серія 12 СПВ 142221  

Тема роботи «Оцінювання 

компетентності викладача вищої 

школи» 

 

Куртась Сергій 

Анатолійович, 

викладач кафедри 

державного 

управління 

ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти» НАПН 
України 

Гаврилюк М.С. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 16.02.2015. – 

16.03.2015  

Курси ПК науково-

педагогічних 

працівників кафедр 

закладів післядипломної 

педагогічної освіти за 

спеціальністю 

«Інформаційно-

комунікаційні 

технології» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації. Серія 12 СПВ 076088  

Тема роботи «Застосування ІКТ в 

управлянні навчальними 

закладами» 

Івашина Людмила 

Петрівна, викладач 

кафедри державного 

управління та 

педагогічного 

менеджменту 

СумДПУ ім. 

А.С.Макаренка 

Гаврилюк М.С. 

Підвищення кваліфікації (стажування) не відбулося з поважних причин та перенесено на інший термін 
1 2019 Курси ПК завідувачів 

(методистів) кабінетів 
(лабораторій) закладів 
післядипломної 
педагогічної освіти (без 
виділення профілю) 

Педагогічний 

працівник 

Переведення на іншу посаду Драновська Світлана 

Вікторівна, 

методист науково-

методичного відділу 

 Гаврилюк М.С. 

2 2016 Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) 
дистанційного 
навчання ті ІК 
технологій закладів 
післядипломної 
педагогічної освіти 

Педагогічний 

працівник 

Переведення на іншу посаду Іваненко Наталія 

Ергівна, методист 

інформатики  

 Гаврилюк М.С. 

3 - Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) закладів 
післядипломної 
педагогічної освіти  

Педагогічний 

працівник 

Переведення на іншу посаду Любота Інна 

Анатоліївна, 

методист кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 Гаврилюк М.С. 

4 2016 Стажування  Педагогічний 

працівник 

Стан здоров’я Удовенко Людмила 

Іванівна, методист 

навчального відділу 

 Гаврилюк М.С. 

5 2016 Стажування  Педагогічний 

працівник 

Стан здоров’я Клюніна Наталія 

Василівна, методист 

з іноземних мов 

 Гаврилюк М.С. 



19 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 2019 Курси ПК завідувачів 
(методистів) кабінетів 
(лабораторій) закладів 
післядипломної 
педагогічної освіти з 
педагогічного 
оцінювання 

Педагогічний 

працівник 

Декретна відпустка Шаповалова 

Світлана 

Володимирівна, 

методист відділу 

ліцензування та 

атестації ЗНЗ 

 Гаврилюк М.С. 

7 2019 Курси ПК завідувачів 
(викладачів) кафедр 
закладів 
післядипломної 
педагогічної освіти  

Науково-

педагогічний 

працівник 

Декретна відпустка Литвиненко Яна 

Олександрівна, 

викладач кафедри 

педагогіки та 

інноваційних 

технологій 

 Гаврилюк М.С. 
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1.4. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами 

та громадськими організаціями в межах України 
Таблиця 1.4.1 

Основні заходи у рамках співпраці та партнерства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Січень 
2015 

Проведення практичних 

занять під час 

«Хімічного колоквіуму» 

Учні Сумської 
області, які 
будуть брати 
участь у ІІІ 
(обласному) 
етапі 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
хімії 

Адаптація учнів 
до особливостей 
хімічних 
лабораторій 
вищого 
навчального 
закладу, 
формування вмінь 
працювати з 
сучасним 
хімічним 
обладнанням 

85 Природничо-
географічний 
факультет  
СумДПУ  
ім. А.С. 
Макаренка 

Коростіль Л.А. 
Метейко А.В. 

СумДПУ  
ім. А.С. 
Макаренка 

Прес-
реліз 

2 Лютий 
2015 

Організація та 

проведення 

експериментального 

туру ІІІ етапу 

Всеукраїнської 

олімпіади з хімії та 
підготовка обласної 
команди до ІV етапу  

Учні Сумської 
області 

Відбір та 
підготовка 
учасників на ІV 
етап 
Всеукраїнської 
олімпіади з хімії 

68 Природничо-
географічний 
факультет  
СумДПУ  
ім. А.С. 
Макаренка 

Коростіль Л.А. 
Метейко А.В. 

СумДПУ  
ім. А.С. 
Макаренка  

Прес-
реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 17.02. 

2015 

Участь в презентації 

освітнього 

моніторингового 

проекту «Аналітичний 

звіт. Моніторинг 

інтеграції української 

системи вищої освіти в 

Європейський простір 

вищої освіти та наукових 

досліджень» 

 

 

Науковці 

СумДУ 

Презентація  м. Суми Жук М.В. Міжнародний 

Фонд 

дослідження 

освітньої 

політики 

Прес-

реліз 

4 27.02. 

2015 

Відкрита лекція 

«Середовище 

програмування Delphi» 

 

Викладачі 

коледжів, 

технікумів, 

викладачі 

спец.дисциплін 

Лекція, 

презентація 

15 Сумський 

коледж 

харчових 

технологій 

НУХТ 

Ніколаєнко М.С. Черняк О.О. Прес-

реліз 

5 05.11. 

2015 

Підготовка програми 

співпраці  в рамках 

угоди 

Науковці КЗ 

СОІППО 

Програма  м. Премишль 

(Польща) 

Жук М.В. Університетом

м.Премишль 

(Польща) 

 

 

Прес- 

реліз 

6 Листопад 
2015 

Проведення 

практичного заняття під 

час традиційного 

обласного семінару – 

практикуму  

Учителі хімії 
Сумської 
області 

Банк експери-
ментальних задач 
з хімії 
прикладного 
характеру, 
розроблена і 
відпрацьована 
методика їх 
проведення з 
учнями  
 
 

26 Природничо-
географічний 
факультет  
СумДПУ  
ім. А.С. 
Макаренка  

Коростіль Л.А. 
Метейко А.В. 

СумДПУ  
ім. А.С. 
Макаренка  

Прес-
реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 05.11. 

2015 

Написання статі для 

сайту «Освітня 

політика»  

Освітні 

експерти, 

викладачі ВНЗ, 

науковці. 

Стаття  м. Київ Жук М.В. Проект МФ 

«Відродження» 

та «Центру 

тестових 

технологій і 

моніторингу 

якості освіти» 

сайт «Освітня 

політика»  

Прес-

реліз 

8 26-27.11. 

2015 

Всеукраїнська 

конференція 

«Інноваційні освітньо-

виховні стратегії в 

сучасному світі: 

змістовний та 

технологічний аспект» 

Науковці, 

викладачі ВНЗ, 

керівники ЗНЗ 

Збірник матеріалів 

конференції, 

резолюція 

рішення 

120 КЗ СОІППО 

ССШ №29 

м. Суми 

Гиря О.О. 

Драновська С.В. 

Кириченко О.М. 

Інститут 

проблем 

виховання 

СумДПУ 

Глухівський 

НПУ 

Прес-

анонс, 

прес-

реліз 

9 26-27.11. 

2015 

Міжнародна наукова 

конференція ІТЕА-2015 

Вчені, 

викладачі ВНЗ 

Витупи на 

Пленарних 

засіданнях 

англомовної та 

українськомовної 

сесії 

200 м. Київ Жук М.В. Міжнародний 

науково-

навчальний 

центр 

інформаційних 

технологій та 

систем  

Прес-

реліз 

10 Протягом 

року 

Проведення 

інформаційно-

тематичних заходів 

Учителі 

світової 

літератури та 

російської  

мови, 

української 

мови та 

літераури, 

іноземних мов 

 

Спецкурс, 

засідання круглого 

столу 

200 ДВНЗ УАБС 

(бібліотека) 

Чхайло Л.М. 

Рудь О.М. 

Клюніна Н.В. 

ДВНЗ УАБС 

(бібліотека) 

Прес-

реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Протягом 
року 

Заходи в рамках 
науково-освітянського 
проекту КЗ СОІППО 
«Післядипломна 
педагогічна освіта 
єдина» 

Науково-
педагогічні 
працівники 

Участь у науково-
практичних 
конференціях, 
науково-
методичних радах, 
проведення  
серії майстер-
класів, оnline-
cемінарів, skype- 
зустрічей 

100 КЗ СОІППО Панченко С.М. 
Жук М.В. 
Ткаченко О.Л. 
Зосименко О.В. 
Петрова Л.Г. 
П’ятаченко Ю.В. 

УМО, 

Херсонська 

академія 

неперервної 

освіти  

Івано-
Франківський 
ОІППО 
Запорізький 
ОІППО 
Рівненський 
ОІППО 
Житомирський 
ОІППО 
 

Прес-
реліз 

12 Протягом 

року 

Заходи в рамках угоди 

про співпрацю та 

партнерство 

Педагоги 

області, 

науково-

педагогічні 

працівники 

Співпраця та 

партнерство щодо 

запровадження у 

навчально-

виховний процес 

ЗНЗ області 

інноваційних 

форм та методів 

роботи 

 

 

 КЗ СОІППО 

Інститут 

психології 

ім. 

Г.С.Костюка 

НАПН 

України 

Панченко С.М. 

Вознюк А.В. 

Коробка Л.М. 

Інститут 

психології 

ім. Г.С.Костюка 

НАПН України 

Прес- 

реліз 

13 Протягом 
року 

Наукове дослідження 
сучасних питань 
впровадження 
Державного стандарту в 
географічній освіті 

Учителі 
географії 

Круглий стіл 25 Інститут 
педагогіки 
АПН 
України. 
Лабораторія 
географічної 
освіти 
 

Ткаченко О.Л. Інститут 
педагогіки АПН 
України. 
Лабораторія 
географічної 
освіти 

Прес-
реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Протягом 
року 

Проведення спільних 
семінарів, конкурсів, 
вивчення освітніх 
питань з впровадження 
Державного стандарту в 
початковій школі 
 
 

Учителі 
початкової 
школи 

Семінари, 
конкурси 

  Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

ДОН Сумської 
ОДА 

Прес-
реліз 

15 Протягом 
року 

Проведення практичних 
занять, відвідування 
виставок 
 
 

Учителі 
початкової 
школи 

Практичні заняття  Будинок дітей 
та юнацтва 

Декунова З.В. 
Лавська А.М. 

Будинок дітей 
та юнацтва 
м. Суми 

Прес-
реліз 

16 Протягом 
року 

Організація і 
проведення науково-
методичних заходів для 
вчителів початкової 
школи 
 
 

Учителі 
початкової 
школи 

Науково-
методичні заходи 

  Декунова З.В., 
Лавська А.М. 

Глухівський 

НПУ ім. 

Довженка 

Прес-
реліз 

17 Протягом 
року 

Заходи співпраці 
Всеукраїнської спілки 
вчителів і тренерів  

ЗНЗ області Науково-
методична 
підтримка базових 
навчальних 
закладів «Шкіл 
дружніх до 
дитини», 
поліпшення 
доступу до 
якісних послуг із 
профілактики 
ВІЛ/СНІД 
 
 
 

 КЗ СОІППО 
ЗНЗ області 

Успенська В.М. Всеукраїнська 
громадська 
організація 
«Дитячий 
фонд здоров’я 
через освіту» 
за підтримки 
Європейського 
Союзу 

Прес-
реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Протягом 
року 

Заходи в рамках угоди 
про співпрацю та 
партнерство 

Керівні кадри 
навчальних 
закладів області 

Підвищення якості 
методичних та 
дидактичних 
матеріалів 

 КЗ СОІППО 
НМЦ ЦЗ та 
БЖД 
Сумської 
області 

Успенська В.М. Навчально-
методичний 
центр 
цивільного 
захисту та 
безпеки 
життєдіяльності 
Сумської 
області 

Прес-
реліз 

19 2010-

2015 

Науково-методичний 

супровід інноваційної 

діяльності  гімназії 

Педагогічний 

колектив 

гімназії, учителі 

хімії ЗНЗ  

м. Суми 

 

Науково--методичне 

забезпечення 

шкільної хімічної 

освіти 
Головування в журі 

ІІ етапу 

Всеукраїнської 

учнівської 

олімпіади з хімії 

(05.12.2015) 
Головування в журі 

міського конкурсу 

шкільних проектів 

екологічного 

спрямування «День 

Землі» 

50 КУ Сумська 

гімназія №1 
ІМЦ 

Сумського 

міського 

управління 

освіти і науки  

Сударева Г.Ф. Чайченко Н.Н. 

Депутат В.М.  
Прес- 

реліз 
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РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

 

 

У 2015 році діяльність КЗ СОІППО 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: 

1. Проведено :  

- очно-дистанційні курси ПК для директорів, заступників директорів, завідувачів 

відділів, методистів, культорганізаторів позашкільних навчальних закладів (316 слухачів), 

керівників гуртків усіх напрямків (205 слухачів); 

- проблемно-тематичні курси «Психолого-організаційні аспекти управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах» (для директорів, заступників директора 

ЗНЗ) (22 слухача); «Інформаційні технології – освіта для керівників навчальних закладів» 

(для директорів, заступників директора ЗНЗ) (11 слухачів); «Особливості індивідуального 

навчання дітей з особливими освітніми проблемами в ЗНЗ» (для вчителів індивідуального 

навчання) (24 слухача); «Соціально-психологічні умови психологічної детермінанти 

самоздійснення сучасного психолога» (для практичних психологів та соціальних педагогів) 

(15 слухачів); 

- експрес-курси для директорів ЗНЗ «Організаційно-управлінські засади 

впровадження Державного стандарту базової середньої освіти» (12 слухачів), «Особливості 

діловодства та документообігу в навчальному закладі» (25 слухача); 

- експрес-курси та семінари для вчителів початкових класів, які викладатимуть 

інформатику з 2 класу – «Розвиток ІКТ-компетентності вчителя початкових класів» (58 

слухачів); для вчителів інформатики, які викладатимуть інформатику з 2 класу – «Розвиток 

ІКТ-компетентності вчителя інформатики» (9 слухачів); 

- науково-практичний семінар щодо удосконалення змісту тестових завдань для 

ЗНО;  

- нараду з організаційних питань для уповноважених осіб, відповідальних за пункт 

тестування, їх помічників відповідальних за проведення ЗНО; 

- апробацію тестових завдань (з 31.03.2015 по 09.04.2015), у якій взяли участь 1100 

випускників ЗНЗ Сумської області. 

2. Розроблено робочі програми курсів «Використання інтерактивної дошки у 

навчально-виховному процесі»; «Курсу «Дошкілля»; навчальної дисципліни «Асистент 

вчителя» для асистентів вчителя інклюзивного НЗ. 

3. Здійснено супровід та наповнення веб-порталу «Розвиток ІК-компетентності 

педагогів Сумщини (https://sites.google.com/site/shodynky/home). 

https://sites.google.com/site/shodynky/home
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4. Розширено контингент слухачів курсів ПК за дистанційною формою навчання за 

рахунок запровадження проблемно-тематичних курсів ПК за дистанційною формою 

навчання для категорії слухачів практичні психологи, соціальні педагоги. 

5. Удосконалено освітній портал ДО з версії Moodle 2.3 до версії Moodle 2.3.1+, 

оновлено зовнішній вигляд сайту dl.soippo.edu.ua. 

6. Урізноманітнено електронний контент за рахунок оновлення лекційного матеріалу, 

видів практичних робіт та контрольного тестування. 

7. Оновлено електронний контент для різних спеціальностей у новому модулі «ІКТ у 

викладанні предметів». 

8. Підвищено кваліфікацію вчителів фізичної культури з питань забезпечення 

виконання навчальних програм з фізичної культури для учнів ЗНЗ (108 слухачів).  

9. Підвищено кваліфікацію педагогічних працівники дошкільних закладів за 

спеціальностями завідувачі, методисти ДНЗ (102 слухача); вихователі ДНЗ (493 слухача); 

музичні керівники ДНЗ (48 слухачів); інструктори фізичного виховання  ДНЗ. (21 слухач). 

10. Здійснено моніторинг якості ресурсного забезпечення, освітніх процесів і 

результатів діяльності регіональних (профільних) освітніх систем державного рівня: 

- «Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

загальноосвітніх навчальних закладах» у Великописарівському, Глухівському, 

Липоводолинському, Недригайлівському,  Охтирському, Сумському районах, містах Суми, 

Глухів, Конотоп (384 респондента); 

- «Стан превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах» у 

Білопільському, Тростянецькому, Краснопільському, Буринському районах, містах Лебедин, 

Охтирка (202 респондента); 

- «Якість новостворених підручників для учнів 2-х, 5-х класів» у всіх районах та 

містах області (2796 респондентів). 

11. Здійснено моніторинг якості ресурсного забезпечення, освітніх процесів і 

результатів діяльності регіональних (профільних) освітніх систем регіонального рівня: 

- «Якість освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів із фізики» у 

Краснопільському, Середино-Будському районах (371 респондент); 

- «Якість біологічної освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

у Сумському районі, місті Глухів (351 респондент); 

- «Стан запровадження нових Державних стандартів початкової загальної освіти» 

у  Кролевецькому, Путивльському, Роменському районах (867 респондентів); 

- «Організація роботи з обдарованими учнями в загальноосвітніх навчальних 

закладах» у Недригайлівському, Лебединському, Великописарівському районах (1218 

респондентів); 

- «Сформованість навчально-пізнавальної компетенції учнів 9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» у Конотопському, Охтирському районах (387 

респондентів). 

12. Видано методичні рекомендації «Управлінський аспект впровадження Державного 

стандарту базової  і повної середньої освіти»  (Цебро Я.І, Пінчук Д.М.) для директорів, 

заступників директора ЗНЗ. 

13. Розміщено на сайті інституту методичні рекомендації щодо організації навчально-

виховного процесу за новими програмами (зі змінами) у початковій школі та методичні 

рекомендації щодо організації та проведення ДРА у початковій школі у 2015 р. (Лавська 

А.М., Декунова З.В.). 

14. Підготовлено методичні рекомендації «Організація сучасного  навчально-

виховного процесу в початковій школі» (Лавська А.М., Декунова З.В.). 

15. Удосконалено програми курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

кадрів ПНЗ для директорів, заступників директора, завідувачів відділів, методистів, 

культорганізаторів ПЗ; педагогів організаторів, вихователів ГПД, вихователів гуртожитків, 

спеціальних шкіл-інтернатів, педагогічних працівників ПТНЗ. 
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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 змісту навчально-методичного забезпечення перпідготовки та курсів 

ПК з найважливіших питань суспільного життя проведено: 

1. Інформаційно-просвітницьку роботу щодо запобігання проявам ксенофобії, расової 

та етнічної дискримінації в суспільстві серед студентської молоді з кураторами студентських 

груп під час «Часу куратора» . 

2. Дискусії, круглі столи щодо формування патріотично-правового виховання та 

толерантності зі студентами спеціальності «Управління навчальним закладом у курсі 

«Правові аспекти управління навчальним закладом». 

3. 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 МОН України від 27.10.2014 № «Про затвердження плану 

заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді» з метою підвищення професійної кваліфікації працівників з питань національно-

патріотичного виховання, соціального становлення та розвитку молоді здійснено заходи: 

1. Відображено проблематику національно-патріотичного виховання при викладанні 

блоку соціально-гуманітарних дисциплін. 

2. Включено питання національно-патріотичного виховання до навчально-тематичних 

планів ПК керівних та педагогічних кадрів області. 

3. Проведено: 

- курси підготовки санітарних інструкторів з військово-медичної підготовки вчителів 

ЗНЗ; 

- семінарське заняття з проблем національно-патріотичного виховання на курсах 

підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін; 

- спецкурс «Національно-патріотичне виховання учнів на літературно-краєзнавчому  

матеріалі» для вчителів російської мови та світової літератури ЗНЗ; 

- експрес-курси  «Шкільний музей та основи музейної педагогіки» для вчителів, що 

опікуються роботою шкільного музею (кімнати); 

- обласні науково-практичні семінари «Управлінська складова у національно-

патріотичному вихованні» для спеціалістів відділів (управлінь) освіти, методистів РМК 

(березень 2015 р.); «Використання виховних технологій національно-патріотичного 

спрямування на уроках української мови та літератури і в позакласній роботі з предмету» 

для вчителів української мови та літератури ЗНЗ області  (29-30.09.2015); «Формування 

основ духовно-патріотичного виховання у дітей дошкільного віку» для спеціалістів 

управлінь (відділів) освіти, методистів з дошкільної освіти районних (міських) відділів 

освіти (28-29.04.2015); «Науково-методичні засади формування національної 

самосвідомості учнів» для учителів загальноосвітніх навчальних закладів усіх профілів (26-

27.11.2015); «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді» для заступників 

директора з виховної роботи (25.02. 2015); 

- семінари-тренінги «Взаємодія з дітьми, що пережили стресові події» для студентів 

спеціальності «Практична психологія»; 

- засідання творчої групи «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках іноземної 

мови» для учителів іноземної мови; 

- історико-правовий семінар «Патріотичне виховання учнівської молоді на уроках 

суспільних дисциплін в умовах сучасного навчального закладу» для вчителів історії 

(15.04.2015); 

- Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика (за результатами IV  

етапу 1 переможець, стипендіат Кабінету Міністрів); 
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- Міжнародний мовно-літературних конкурс учнівської та студентської молоді ім.. 

Тараса Шевченка (за результатами IV етапу 11 переможців, 1 стипендіат Президента 

України); 

- Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося  ж, брати мої» (за 

результатами конкурсу 2 переможця (в номінаціях «Література» та «Історія, 

державотворення»); 

- Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник»; 

- тематичні заходи за програмою «Скарби нашого роду»(Тарас Шевченко у творчості 

письменників Сумщини); 

- тематичні навчальні екскурсії, краєзнавчі експедиції, сприяти відвіданню 

педагогами експозицій, музеїв, інших об’єктів культурної спадщини Сумщини та України 

в цілому Учителі Сумської області, магістранти, студенти, працівники Сумського 

ОІППО; 

- освітньо-інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та 

культурної спадщини, ознайомлення з об'єктами культурної спадщини місцевого 

значення для слухачів курсів курсів підвищення кваліфікації, студентів, магістрантів; 

- дослідження стану організації національно-патріотичного виховання у ЗНЗ 

Сумської області з метою отримання об’єктивної інформації про стан організації та 

проведення виховної роботи з питань національно-патріотичного виховання (7120 

респондентів). 

4. Розроблено: 

- спецкурси «Національно-патріотична свідомість як фактор духовності ХХІ ст. для 

всіх категорій слухачів; «Конституційний процес України в сучасних політико-правових 

умовах» для всіх категорій слухачів; «Історія розвитку педагогічної майстерності вчителів 

Сумщини» для учителів української мови та літератури ЗНЗ; «Особливості організації 

національно-патріотичного виховання в ЗНЗ» для керівників ЗНЗ області; «Сучасні виховні 

технології та системи виховання» для соціальних педагогів, педагогів-організаторів, 

вихователів шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл-інтернатів, заступників директора, 

завідувачів відділом, методистів, культорганізаторів ПЗ; 

- лекції «Національно-патріотичне виховання як засіб ефективної соціалізації 

школярів у сучасній школі», «Патріотичне виховання школярів в умовах сучасної школи», 

«Національно-патріотичне виховання як напрям виховного впливу на особистість учня» для 

заступників директора з виховної роботи, педагогів-організаторів, соціальних педагогів; 

- методичні рекомендації «Створення ефективної моделі національно-патріотичного 

виховання у навчальному закладі» для керівних кадрів та педагогічних працівників області; 

- інструментарій моніторингу стану організації національно-патріотичного 

виховання в освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу, а саме: 

інструменти збору інформації (анкети) та інструктивно-методичні рекомендації для 

районних (міських) координаторів щодо організації та проведення моніторингового 

дослідження. 

5. Видано збірник методичних рекомендацій «Національно-патріотичне виховання 

учнів» (Юрченко Л.І., Давидова Ю.І.). 

6.  Підготовлено до друку навчально-методичний посібники: 

- «Виховуємо маленьких патріотів» для керівників та вихователі ДНЗ 

(Ковтун Є.Ф.); 

- «Національно-патріотичне виховання засобами мистецтва» для викладачів, 

вчителів мистецьких дисциплін (Бубнова І.С); 

- «Національний пісенний фольклор - основа музично-естетичного виховання» для 

вчителів гуманітарних дисциплін ЗНЗ, вихователів, керівників гуртків (Матковська М.В.). 

7. Захищено дипломні магістерські роботи за темами: 

- «Удосконалення управління навчальним процесом у вищому військовому 

навчальному закладі»; 
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- «Навчально-виховна діяльність закладів середньої освіти Сумщини у 

пореформений період»; 

- «Управління загальноосвітнім навчальним закладом ліцейного типу з посиленою 

військово-фізичною підготовкою»; 

- «Європейська ідея університету в Україні»; 

- «Умови військово-патріотичного виховання кадетів у загальноосвітніх навчальних 

закладах військового профілю»; 

- «Особливості формування педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних 

закладів Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття); 

- «Особливості вдосконалення ділового спілкування керівників ЗНЗ»; 

- «Розвиток культури педагогічного спілкування майбутніх педагогів вищої школи у 

процесі професійної підготовки»; 

- «Підготовка керівників ЗНЗ до професійно-мовленнєвої комунікації»; 

- «Вплив управлінського спілкування на формування соціально-психологічного 

клімату в колективі»; 

- «Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності керівників 

ЗНЗ». 

8. Виконано проект «Алея міст України – Шевченківському Каневу»; «Сумська 

липова алея у Шевченковому гаю в Каневі». 

9. Реалізовано обласний краєзнавчий проект «Рідна Сумщина». 

10. Підготовлено добірку документальних фільмів про видатних особистостей 

України ХІХ-ХХ століття. 

11. Надано методичні рекомендації начальникам управлінь (відділів) освіти (освіти і 

науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, райдержадміністрацій щодо 

підвищення ефективності національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів; соціально-психологічну допомогу вчителям області з питань адаптації 

учнів,  вимушених переселенців з територій Луганської, Донецької областей та АР Крим. 

12. Забезпечено роботу постійно діючої виставки науково-популярної, наукової та 

художньої літератури національно-патріотичного спрямування в бібліотеці інституту; 

оновлення інформаційної добірки на сайті інституту до ювілейних дат з історії. 

13. Створено на сайті інституту  розділ «Патріотичне виховання». 

14. Започатковано рубрики «Патріотичне виховання» в журналі Освіта Сумщини» та 

«Душі людської вічні відкриття» в  газеті «Педагогічна трибуна». 

15. Взято участь у загальноукраїнських та обласних волонтерських програмах, 

забезпечено поширення досвіду волонтерської діяльності серед слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, студентів, магістрантів, працівників КЗ СОІППО. 

 

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: 

1. Введено у лекційні заняття інформаційно-просвітницькі блоки з питань виховання 

гендерної культури та запобігання всім формам насильства в сім’ї для використання в 

позашкільній та позаурочній роботі ЗНЗ. 

2. Розроблено та проведено: 

- спецкурси щодо протидії насильства в сім’ї «Профілактика булінгу в освітньому 

середовищі» для заступників директора з виховної роботи, соціальних педагогів; 

«Профілактика булінгу» для педагогів-організаторів, вихователів ЗОШ-інтернатів, 

спеціальних шкіл-інтернатів; 
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- тренінги на тему «Соціально-психологічний клімат колективу та його вплив на 

ефективність групової діяльності» та «Психологічна культура вчителя» для директорів ДНЗ 

та методистів районних відділів освіти; 

- семінарські заняття «Насилля у підлітковому середовищі» для педагогів-

організаторів, соціальних педагогів, вихователів ЗОШ-інтернатів, вихователів спеціальних 

шкіл-інтернатів. 

2. Оновлено зміст спецкурсів «Психологічні аспекти насильства щодо дітей» для 

класний керівників, соціальних педагогів, вихователів ЗНЗ; «Психолого-педагогічні аспекти 

профілактики насильства в молодіжному середовищі». 

3. Висвітлено питання протидії насильству в сім’ї на обласному науково-методичному 

семінарі спеціалістів психологічної служби системи освіти області з теми «Психологічна 

підтримка дітей із родин, що опинилися в складних життєвих обставинах» (29.10.2015); 

обласному методичному об'єднанні практичних психологів ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р. а. області 

«Психологічна допомога та підтримка учнів у психотравмуючій ситуації» (29.10.15). 

4. Висвітлено під час навчальних занять питання з виховання гендерної культури у 

суспільстві на курсах ПК вчителів суспільних дисциплін, української мови та літератури, 

російської мови та зарубіжної літератури. 

5. Підготовлено тематико-інформаційний буклет «Ні торгівлі людьми!» для батьків, 

дітей, вчителів області. 

 

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 спецкурс для вчителів інформатики, які 

навчаються за дистанційною та кредитно-модульною формою навчання (23 слухача). 

 

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: 

1. Проведено: 

-  експрес-курси «Захисти себе від ВІЛ» для вчителів факультативного курсу з 

формування здорового способу життя та профілактики СНІДу; 

- 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; 

-  обласний семінар «Модель сучасного здоров’яспрямованого навчального закладу» 

(12-13.05.2015);  

-  Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок» (14.09.2015). 

2. Видано навчально-методичний посібник «Олімпіадна математика – доведення 

нерівностей» (Синько Л.С.). 

3. Розроблено: 

- методичні рекомендації «Самоосвіта учителя основ здоров’я» (Успенська В.І.); 

«Здоров’язбереження в ЗНЗ» (Успенська В.І.); 

- тренінги (3) з навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання основ 

здоров’я». 

4. Оновлено зміст спецкурсу щодо профілактики ВІЛ/СНІДу для вихователів 

спеціальних шкіл-інтернатів. 
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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: 

1. Організовано та проведено тренінг-курс з підготовки практичних психологів, 

соціальних педагогів для роботи за програмою МОН України, Фонду Народонаселення ООН 

в Україні «Дорослішай на здоров’я!»  (квітень 2015 р.) для практичних психологів, 

соціальних педагогів, вчителів ЗНЗ. 

2. Розроблено методичні рекомендації до уроків курсу «Основи здоров’я» у 1 та 2 

класах. 

 

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 мало-мобільних груп 

населення і на виконання положень статті 9 Конвенції ООН про права інвалідів: 

1. Проведено курси ПК для вчителів-дефектологів (29 слухачів), логопедів (31 

слухач), вихователів спеціальних шкіл-інтернатів (41 слухач). 

2. Розроблено: 

- методичні рекомендації щодо специфіки роботи з дітьми із ЗПР; організації 

корекційної роботи з дітьми, які мають помірну розумову відсталість для учителів з 

інклюзивною формою навчання; 

- навчально-тематичний план і робочу програму для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗНЗ, НВК з проблеми «Методика інклюзивного навчання». 

3. Зроблена доповідь на обласному науково-практичному семінарі «Організація 

інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі» 23.09.15 р. для учителів 

ЗОШ. 

 

На виконання наказу МОН України від 08.10.2012 № 379  «Про затвердження 

плану заходів щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року» з метою 

проведення профілактичної та просвітницької роботи включено до навчально-тематичного 

плану підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів проведення 

тренінгу «Профілактика торгівлі людьми в сучасних умовах». 

 

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: 

1. Організовано та проведено: 

- обласні науково-практичні семінари (5): «Науково-методичний супровід Базового 

компоненту дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах» «Гурткова робота в 

дошкільному навчальному закладі – ефективний шлях формування творчої особистості»; 

«Формування основ духовно-патріотичного виховання у дітей дошкільного віку»; 

«Мнемотехніка – новітня технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної 

освіти»; «Інформаційно-комунікаційна компетентність суб’єктів освітнього простору 

дошкільного навчального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення»;  

- інструктивно-методичний семінар-нарада щодо початку 2015-2016 навчального 

року; 
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- методичні порадники (4) за темою «Проблеми наступності дошкільної та 

початкової освіти»; 

- обласну школу молодого методиста «Сучасний підхід до організації методичної 

роботи в дошкільному навчальному закладі»; 

- семінари-практикуми, майстер-класи для інструкторів з фізичної культури з питань 

застосування методів, спрямованих на збереження здоров’я дітей; 

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

- обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної 

культури та урок фізичної культури з елементами футболу;  

- моніторингове дослідження якості біологічної освіти учнів 9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Сумського району, м. Глухів та дослідження якості 

освіти учнів 9-х з фізики загальноосвітніх навчальних закладів Краснопільського, Середино-

Будського районів (334 учні 9-х класів, 37 учителів фізики Краснопільського, Середино-

Будського районів, 319 учнів 9-х класів, 32 учителі біології Сумського району, м. Глухів); 

- проблемно-тематичні курси підвищення кваліфікації «Особливості індивідуального 

навчання дітей з особливими потребами у ЗНЗ» для вчителів індивідуального навчання у 

ЗНЗ з метою організації навчання для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та 

реабілітації дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому 

лікуванні; 

- 13 семінарів на обласному рівні з питання роботи обласної школи  передового 

педагогічного досвіду, проведення майстер-класів, творчих груп з питань виявлення, 

навчання, виховання і розвитку обдарованої молоді; 

- науково-методичний супровід І етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад у 2015 

р. (80 тис. учасників), II етапу (понад 16 тис. учнів), III етапу  (1011 учасників, 483 

переможці: І місце – 54 учні, II – 131, III місце – 298 учнів), участь учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів області у IV етапі (77 учасників, 37 переможців); 

- - навчальні заняття під час оздоровлення дітей у санаторії «Ровесник» з 19 жовтня 

по 08 листопада 2015 року; 

- 116 масових методичних заходів: 64 обласних семінарів, нарад; 12 засідань 

обласних творчих груп; 15 занять обласних шкіл молодого управлінця, методиста, учителя; 8 

обласних шкіл педагогічної майстерності; 8 методичних порадників; вивчено 9 педагогічних 

досвідів; 

- обласний тур конкурсу «Учитель року» (20 учасників, 4 переможця). 

2. Презентовано під час обласного науково-практичного семінару «Модель сучасного 

здоров'яспрямованого навчального закладу» (м. Конотоп, 12-13.05.2015) методи діяльності 

інструкторів, учителів з фізичної культури, тренерів, спрямовані на розвиток 

здоров’язбережувальних компетенцій учнів та вихованців дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів. 

3. Охоплено дистанційною форми навчання 376 слухачів за категоріями: заступники 

директорів ЗНЗ усіх категорій, учителі початкових класів, української мови та літератури, 

математики, фізика, історії та суспільних дисциплін, географії, інформатики, біології, 

географії, іноземної мови, російської мови та світової літератури, практичні психологи, 

вихователі ДНЗ. 

4. Здійснено апробацію 26 підручників 3-х та 6-х класів у 120 навчальних закладах 

області. 

5. Розглянуто на засіданні вченої ради інституту та представлено до друку 47 

друкованих праць науково-, навчально-методичного спрямування, зокрема: методичних 

рекомендацій – 10, навчально-методичних посібників – 6, методичних посібників – 3, 

інформаційно-аналітичних збірників (бюлетнів) – 16, довідників – 1, каталогів – 1, 

практичних посібників – 1, навчально-методичних комплексів – 1, навчальних посібників – 

1, електронних методичних посібників – 1, електронних навчальних посібників – 1, 

тлумачних термінологічних словників – 1, інформаційно-методичних збірників – 2, програм 
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гуртків для дітей – 1, етнографічних краєзнавчих матеріалів – 1. До обласної картотеки 

передового педагогічного досвіду було занесено 4 матеріали переможців ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015». 

6. Продовжено вивчення авторських методик та систематизація роботи за напрямом 

виявлення й сприяння розвитку обдарованості учнів, робота обласної творчої групи 

«Розвивальна освітня діяльність учнів загальноосвітніх навчальних закладів, як засіб 

виявлення обдарованості: психолого-педагогічний, науково-методичний, організаційний 

супровід». 

7. Висвітлено питання з виявлення та роботи з обдарованою молоддю  на курсах 

підвищення кваліфікації вчителів суспільних дисциплін, української мови та літератури, 

російської мови та зарубіжної літератури під час навчальних занять. 

8. Зроблено доповіді на обласному семінарі з питань розвитку обдарованості 

учнів(12.03.2015); обласній науково-практичній конференції з питань по роботі з 

обдарованою молоддю (березень 2015); конференції міжнародного рівня з питань по роботі з 

обдарованою молоддю (03.12.2015). 

9. Вивчено та поширено ППД з методики викладання інформатики, з розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей учнів на уроках світової літератури; з організації 

пошуково-дослідницької діяльності з дітьми у дошкільному навчальному закладі. 

10. Створено: 

- каталог нормативно-правових документів, методичної літератури з питань роботи з 

обдарованою молоддю; 

- рубрики на сайті інституту «На допомогу методисту, учителю», «Олімпіади, 

конкурси, турніри, змагання», які постійно оновлюються інформацією нормативно-

правового, науково-методичного, інформаційно-організаційного спрямування.  

11. Занесено до обласної картотеки та анотованого каталогу передового педагогічного 

досвіду, висвітлено на сайті інституту, доведено до відома відділів (управлінь) освіти 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів методичні матеріали учителів за напрямом 

«передовий педагогічний досвід». 

12. Видано та надіслано до відділів (управлінь) освіти 16 інформаційно-аналітичні 

білетні олімпіад з базових дисциплін. 

13. Організовано участь учнів у конкурсах міжнародного рівня 2015 року: 
- «Кенгуру» (31888 учасників, добрий та відмінний результат показали 11425 учнів); 

- «Міжнародний конкурс з українознавства» (учасником 2 етапу конкурсу став 1 

учень); 

- відкритий конкурс з Веб-дизайну та комп'ютерної техніки (2 призових місця); 

- Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка (учасників – 10 учнів, 10 переможців); 

- Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (учасників 27, 1 

диплом І ступеня); 

- Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека» (4320 учасників);  

- Міжнародна олімпіада з географії (1 учень); 

- Міжнародний проект «Міксіке» – он-лайн-змагання учнів «Праглініне»; 

- Міжнародна природознавча гра «Геліантус – природознавство для дорослих» для 

учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (3796 учасників, добрий та відмінний 

результат – 445 учнів, на шкільному рівні – 802 учні, грамоти – 703, на міжнародному рівні – 

49). 

14. Здійснено реалізацію міжнародних проектів: «Мережа громадянської освіти в 

Україні», «Міжкультурна освіта в Україні», «Інтел навчання для майбутнього», 

«Громадянська освіта», «Навчання толерантності», «Формування лідерів сучасної освіти», 

«Learnin – SMART навчання», «Технології проектного навчання», Міжнародний проект 

Українських DSD-шкіл (Шпрах диплом), «Фінансова грамотність», «Громадянський 

трикутник», «Партнерство у навчанні», «Інтелект України», «Українські книжки для 
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виховання толерантності» (Україна-Ізраїль-Нідерланди), «Діалог в освіті: порозуміння, 

співпраця, зміни» (за підтримки програми «МАТРА» Міністерства закордонних справ 

королівства Нідерландів), Інтернет-єврофорум (постійно діюча міжнародна телеконференція, 

(Україна – Росія – Казахстан – Польща), Міжнародний проект «Міксіке в Україні»; Україно-

польський проект «Шкільна академія підприємництва 3». 

15. Скоординовано діяльність Р(М)МК, ЗНЗ за напрямом підтримки та розвитку 

обдарованої учнівської молоді, за допомогою проведення конференцій (1), семінарів (11), 

нарад (3), колоквіумів (1), навчань (4), відбірково-тренувальних зборів та ін. 

16. Удосконалено постійно діючі на сайті інституту сторінки «На допомогу 

методисту, учителю»; мобільні консульт-пункти для дистанційного навчання вчителів. 

17. Упроваджено освітній портал «Сумські літописи» для забезпечення навчального 

процесу за кредитно-модульною системою; електронні конспекти лекцій для учителів різних 

категорій, електронні версії навчально-методичного забезпечення навчального процесу за 

окремими напрямами, комплекти наочних засобів з використанням мультимедійних 

технологій для вчителів різних спеціальностей; 

18. Оновлено зміст 70 % програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

тематику випускних творчих робіт. 

19. Розроблено: 

- 4 навчально-тематичні плани для практичних психологів; 

- електронні конспекти лекцій 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; 

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

- навчально-методичні комплекси, електронні конспекти лекцій, електронні версії 

навчально-методичного забезпечення навчального процесу за окремими темами за 

напрямами (управління навчальним закладом, практична психологія), комплекти наочних 

засобів з використанням мультимедійних технологій. 

20. Запроваджено модуль «ІКТ у викладанні предметів» на дистанційних курсах 

підвищення кваліфікації. 

21. Підготовлено серії методичних посібників «На допомогу вчителю», «Теорія-

методика-практика». 

22. Удосконалено: 

- навчальний процес, зокрема форми самостійної роботи студентів, контролю знань, 

стажування шляхом розробки програм за новими стандартами (10); 

- навчальні плани і програми перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних 

працівників за спеціальностями управління навчальним закладом (21), практична психологія 

(15) у зв’язку з переходом на кредитно-трансферну систему навчання. 

23. Забезпечено підвищення кваліфікації медичних сестер ЗНЗ та ДНЗ. 

 

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 урізноманітнено форми проведення заходів для 

реалізації програми охорони навколишнього середовища (інтервізія). 
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  РОЗДІЛ ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 
 

Таблиця 3.1.1 

3.1. Науково-практичні конференції, круглі столи КЗ СОІППО 

 

№ 

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 8.02. 2015 Обласний науково-практичний 

семінар «Всеукраїнська акція 

школярів «Громадянин – 2015» 

20 - КЗ СОІППО, ЗНЗ Сумської області  

2 11.06.2015  ІІ Всеукраїнський науково –

практичний 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 

3 15.10.2015 1-й обласний круглий стіл з он-лайн 

трансляцією «Національно-

патріотичне виховання дітей і молоді 

– опора української державності» 

 

70 

(30 виступів, 

з них 6 

дистанційно) 

Представлені всі 

райони Сумської 

області 

КЗ СОІППО, 70 ЗНЗ Сумської області 

 

4 26-27.11. 

2015 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Інноваційні освітньо-

виховні стратегії в сучасному світі: 

змістовний та технологічний аспект» 

120 48 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН 

України, Інститут проблем виховання НАПН України, 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України, Запорізький національний університет, 

Рівненський державний гуманітарний університет, 

СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Глухівський 

національний педагогічний університет ім. О.Довженка, 

Мукачівський державний університет, Полтавський 

ОІППО ім. М.В. Остроградського, Харківська академія 

неперервної педагогічної освіти, Черкаський ОІППО 
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1 2 3 4 5 6 

5 3.12.2015 ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка 

Понад 300 Понад 40 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України (Київ, Україна) 

СумДПУ ім. А.С. Макаренка (Суми, Україна) 

Класичний приватний університет (Запоріжжя, Україна) 

Казахский национальный университет имени аль-

Фараби (Алматы, Казахстан), Узбекский научно-

исследовательский институт педагогических наук 

имени Т. Н. Кары Ниязи (Ташкент, Узбекистан), 

Телавский государственный университет  

имени Якоба Гогебашвили (Телави, Грузия) 

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (Gdańsk, Polska) 
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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 (ФПК) 

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, 

Положень про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), державний вищий заклад 

освіти, організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, навчальний та 

навчально-науково-виробничий комплекси, організацію екстернату у вищих навчальних 

закладах України, Статуту КЗ СОІППО, Положення про факультет підвищення кваліфікації 

та перепідготовки, державних стандартів освіти, інших актів чинного законодавства України 

з питань освіти, рішень вченої ради Інституту, наказу ДОН 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).  

ФПКП 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 

знань і набуття практичних навичок, підвищення якості знань та контролю за об’єктивністю 

їх оцінки.  

Центральне місце в організації та забезпеченні навчального процесу належить 

науково-педагогічним працівникам кафедр, які здійснюють освітню діяльність згідно з 

навчальними планами, робочими програми і розкладом занять. У 2015 році навчальний 
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процес на факультеті забезпечували 81 науково-педагогічний працівник (таблиця 4.1.1; 4.1.2; 

4.1.3).  

Аналіз якісного складу ПВС кафедр КЗ СОІППО у 2015 році показав, що навчально-

виховний процес в Інституті на 96,5% забезпечують штатні працівники (діаграма 4.1.1). 

Збільшилась кількість викладачів, що мають наукові ступені та вчені звання, оскільки два 

викладачі отримали науковий ступінь доктора історичних наук (Ю.О. Нікітін, Д.В. Кудінов), 

один викладач та два методисти інституту отримали науковий ступінь кандидата 

педагогічних наук (Успенська В.М.,  Теслева Ю.В., Драновська С.В.) (діаграма 4.1.2; 4.1.3). 

 

 
 

Діаграма 4.1.1. Кадровий склад науково-педагогічних працівників кафедр  

(станом на 21.12.2015 р.) 

 

 

2,47%

2,47%

2,47%

40,74%
38,27%

13,58%

Професори Старші викладачі(канд. наук)

Доценти, доктори наук Старші викладачі

Доценти, кандидати наук Викладачі

 
 

Діаграма 4.1.2. Якісний аналіз кадрового складу кафедр КЗ СОІППО у 2015 році 

(станом на 21.12.2015 р.) 
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Діаграма 4.1.3. Розподіл ставок ПВС за посадами на кафедрах КЗ СОППО (станом на 01.10.2015 р.) 

Таблиця 4.1.1 

Кількість науково-педагогічних працівників кафедр КЗ СОІППО у 2015 році (станом на 01.10.2015 р.) 

Кафедри    

Кафедра 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Кафедра 

психології 

Кафедра 

педагогіки 

та 

інноваційних 

технологій 

Кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Кафедра 

теорії та 

методики 

виховання 

Кафедра 

методики 

початкової та 

природничо-

математичної 

освіти 

Кафедра 

державного 

управління 

та 

педагогічного 

менеджменту 

Кафедра 

андрагогіки 

та 

корекційної 

освіти 

Разом 

Посади 

Кількість чоловік 

Статус 
штатні 10  9  11  9  7  8  7  5  66 чол. 

внутрішні 

сумісники 
2  2    1  1  1  1    8 чол. 

зовнішні 

сумісники 
 3    

  
4        7 чол. 

Усього 12 чол. 14 чол. 11 чол. 10 чол. 12 чол. 9 чол. 8чол. 5 чол. 81чол. 
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Таблиця 4.1.2 

Кількість ставок науково-педагогічних працівників кафедр КЗ СОІППО у 2015 році (станом на 01.10.2015 р.) 

 
Кафедри    

Кафедра 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Кафедра 

психології 

Кафедра 

педагогіки 

та 

інноваційних 

технологій 

Кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Кафедра 

теорії та 

методики 

виховання 

Кафедра 

методики 

початкової та 

природничо-

математичної 

освіти 

Кафедра 

державного 

управління 

та 

педагогічного 

менеджменту 

Кафедра 

андрагогіки 

та 

корекційної 

освіти 

Разом 

Посади 

Кількість ставок 

Зав. каф., 

професор 

                1,00 1,00 

Вакансія                   

Професор           0,40     0,40 0,80 

Вакансія                   

Зав. каф. , 

доцент 

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   7,00 

Доценти   1,50 2,50 2,00 3,75 2,25 3,00 1,00 4,00 20,00 

Вакансія 0,25                0,25 

Старші 

викладачі 

  5,00 6,50 5,00 4,00 4,50 4,00 4,40 - 33,40 

Вакансія                   

Викладачі   3,50 2,25 2,30 1,00 0,25 -  –           –    9,30 

Вакансія   Погодинна 

оплата 

    Погодинна 

оплата 

Погодинна 

оплата 

  Погодинна 

оплата 

  

Усього 11,25 12,25 10,30 9,75 8,40 8,00 6,40 5,40 71,75 

Розподілено 11,00 12,25 10,30 9,75 8,40 8,00 6,40 5,40 71,50 

Розподіляються 0,25               0,25 
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Таблиця 4.1.3 
 Кількість ставок на кафедрах КЗ СОІППО, що обіймають сумісники у 2015 році (станом на 15.12.2015 р.) 

Кафедри    

Кафедра 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Кафедра 

психології 

Кафедра 

педагогіки та 

інноваційних 

технологій 

Кафедра 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Кафедра теорії 

та методики 

виховання 

Кафедра 

методики 

початкової та 

природничо-

математичної 

освіти 

Кафедра 

державного 

управління та 

педагогічного 

менеджменту 

Кафедра 

андрагогіки 

та 

корекційної 

освіти 

Разом Тип 

суміщення 

  Професори 

Внутрішні 

сумісники 

                  

Зовнішні 

сумісники 

                  

  Доценти 

Внутрішні 

сумісники 

0,5  0,5    0,25   0,5      1,75 

став. 

Зовнішні 

сумісники 

  0,5      0,5        1,25 

став. 
        0,25        

  Старші викладачі 

Внутрішні 

сумісники 

  0,5          0,5    1,0 став. 

Зовнішні 

сумісники 

        0,5       0,5 став. 

  Викладачі 

Внутрішні 

сумісники 

       0,25        0,25 

став. 

Зовнішні 

сумісники 

0,5  0,25  

            

0,75 

став. 

Усього 1 став. 1,75 став.   0,25 став. 1,5 став. 0,5 став. 0,5 став.   5,5 став. 

З них 

внутрішні 

0,5 став. 1 став.   0,25 став. 0,25 став. 0,5 став. 0,5 став.   3 став. 

З них 

зовнішні 

 0,5 став. 0,75 став.     1,25 став.       2,5 став. 
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Загальний обсяг навантаження у 2015 році у порівнянні з 2014 роком зменшився, 

однак усі викладачі кафедр забезпечені на викладацьку ставку. Частка кожної кафедри у 

виконанні загального обсягу навчального навантаження представлено на діаграмі (діаграма 

4.1.4.) 

 

 
 

Діаграма 4.1.4. Виконання кафедрами загального обсягу навчального навантаження  

(станом на 01.10.2015 р.) 

 

Планування підвищення кваліфікації (ПК) педагогічних працівників області на 2015 

рік відбувалося згідно замовлень районних (міських) управлінь (відділів) освіти. 

Ліцензований обсяг на ПК слухачів ФПКП становить 4500 осіб на рік.  

Підвищення кваліфікації у КЗ СОІППО здійснюється через створену організаційно-

педагогічну модель, яка передбачає навчання педагогічних працівників на курсах ПК очної, 

очно-дистанційної чи дистанційної форм навчання (діаграма 4.1.5.), а також навчання за 

індивідуальним планом та графіком, навчання в авторській творчій майстерні учителів та 

стажування науково-педагогічних працівників на кафедрах закладу. Можлива комбінована 

форма навчання, яка передбачає інтеграцію різних форм або їх окремих елементів (таблиця 

4.1.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма 4.1.5. Кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації за формами навчання 
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Таблиця 4.1.4 

Основні форми підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників у КЗ СОІППО 

 

Форма 

навчання 
Тривалість курсів 

Кількість годин 

Напрямок курсів, категорія педагогічних працівників Примітки 
Документ про 

освіту 

У
сь

о
г
о
 

А
у

д
и

-

т
о

р
н

а
 

С
а

м
о

с-

т
ій

н
а

 

р
а

б
о

т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очна 1 місяць  

(4 тижні) 

148 

 

 

 

 

 

 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

–— 

 

 

 

 

 

 

 

Фахові курси: 

 педагоги (учителі, вихователі), що мають кваліфікаційні категорії 

«спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії» 

 учителі-предметники  

 учителі, що викладають два і більше предметів 

 практичні психологи ЗНЗ, ВНЗ, ПТНЗ, спеціальних 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 

 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, іструктори з фізичного виховання 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 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 російської мови та світової літератури 

 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) 



Інноваційні форми ПК на факультеті впроваджуються відповідно до регіонального 

проекту «Впровадження новітніх форм в підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

кадрів області». Продовжується запровадження 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).  

У 2015 році курси підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою обрали:  

- 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 інформатики; 

- викладачі інформатики та інформаційних технологій ВНЗ І-ІІ а.а., ПТНЗ; 

- учителі хімії (діаграма 4.1.6). 
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Діаграма 4.1.6. 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 2015 році проведено п’ять проблемно-тематичних 

курсів ПК: 

1. Соціально-психологічні умови та психологічні детермінанти самоздійснення 

сучасного педагога (для практичних психологів та соціальних педагогів). 

2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках суспільствознавчих 

дисциплін (для вчителів історії та суспільних дисциплін). 

3. Психолого-організаційні аспекти управління педагогічними працівниками в 

освітніх округах (для директорів ЗНЗ, заступників директорів з НВР). 
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4. Інформаційні технології – освіта для керівників навчальних закладів (для 

директорів ЗНЗ, заступників директорів ЗНЗ). 

5. Особливості індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

ЗНЗ (для вчителів індивідуального навчання в ЗНЗ). 

У 2015 році спостерігається зменшення замовлень педагогів на експрес-курси – 

проблемні, тематичні, авторські (40 годин аудиторних занять) (діаграма 4.1.7). Метою таких 

курсів є допомога педагогам у розширенні сфери власної педагогічної діяльності, у набутті 

ними здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості у межах 

спеціальності, у швидкому реагуванні на зміни та нововведення.  
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Діаграма 4.1.7. Кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації на експрес-курсах  

 

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 слухачів 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 2015 році в області започатковано роботу 7-ми авторських творчих майстерень, які 

охоплюють вчителів історії, фізики, математики, географії, біології, початкової школи, 

вихователів ДНЗ, педагогів-організаторів.  

Стажування у 2015 році проходили викладачі ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації та 

методисти районних (міських) відділів освіти, всього навчалося 68 осіб.  

 

4.2. Здійснення перепідготовки та здобуття особами вищої освіти відповідного 

ступеня за ліцензованими спеціальностями 

 

Одним із напрямів освітньої діяльності ФПКП КЗ СОІППО є перепідготовка та 

здобуття особами вищої освіти за двома ліцензованими спеціальностями (таблиця 4.2.1). 

Навчальний процес здійснюється відповідно до чинного законодавства України: 

Конституції України, Закону «Про освіту», Закону «Про вищу освіту», Статуту КЗ ОІППО, 

Положення «Про освітньо-кваліфікаційний рівень (ступеневу освіту)», затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.011998 р. №65, Положення «Про факультет 

підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського ОІППО», «Положення про 

організацію освітнього процесу на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки», 

затверджене Вченою радою Інституту 26 лютого 2015 року 
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Таблиця 4.2.1 

Перепідготовка працівників галузі освіти та здобуття особами вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Назва 

спеціальності 

Документ про 

акредитацію 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

Форма 

навчання 

1 Магістр 8.18010020. 

Управління 

навчальним 

закладом  

Сертифікат про 

акредитацію: серія НД-

ІУ № 1955555, наказ 

МОНмолодьспорту 

України від 01.06.2012 

р. № 2117-Л 

25 Денна 

Заочна 

2 Спеціаліст 7.03010301. 

Практична 

психологія  

Сертифікат про 

акредитацію: серія НД-

ІІІ №1970048, наказ 

МОН України від 

11.06.2014 р. №2323-Л 

25 Денна 

Заочна 

 

Станом на 15 грудня 2015 року в Інституті навчається 105 студентів, з них: на денній 

формі – 30 студентів, на заочній формі – 75 осіб. Усі студенти навчаються на комерційній 

основі. 

У 2015 році в Інституті була запроваджена кредитно-трансферна система організації 

навчального процесу. Викладачами кафедр розроблений повний комплекс навчально-

методичного забезпечення освітньої діяльності, що складається з освітньо-кваліфікаційних 

характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів, робочих навчальних 

планів, робочих програм навчальних дисциплін, планів семінарських занять, програм 

стажування, методичних вказівок і тематики курсових робіт, методичної документації для 

організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчальних планів. Наявність такого 

забезпечення створює основу для якісної підготовки фахівців зазначених спеціальностей.  

Навчальним планом спеціальності «Управління навчальним закладом», який складений 

з урахуванням кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, передбачено 

вивчення студентами протягом усього терміну навчання (1,5 роки – денна форма; 2 роки – 

заочна форма) 23 навчальних дисциплін, серед яких: 14 дисциплін складають нормативну 

частину програми підготовки, 9 – дисципліни за вибором студентів та навчального закладу. 

Навчальним планом спеціальності «Практична психологія» передбачено вивчення 

студентами протягом усього терміну навчання (1,5 роки – денна форма; 2 роки – заочна 

форма) 30 навчальних дисциплін, з них: 26 – нормативні навчальні дисципліни, 4 – вибіркові 

навчальні дисципліни. 

Викладачами інституту, які забезпечують навчальний процес напряму перепідготовки, 

розроблено 3 робочі програми навчальних дисциплін, решта робочих програм оновлені. 

Професорсько-викладацький склад кафедр Інституту постійно працює над 

активізацією своєї роботи в підготовці конспектів лекцій, які щорічно оновлюються, 

навчальних посібників і методичних рекомендацій та вказівок.  

Навчально-методичне забезпечення спеціальностей відповідає ліцензійним вимогам. У 

наявності пакети комплексних контрольних завдань для перевірки знань з фахової 

підготовки. Розроблено критерії оцінювання знань і вмінь студентів.  

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.  

Важливу роль у підготовці фахівця відіграє чітко організована самостійна робота 

студентів, яка становить 75% навчальних планів спеціальностей. Самостійною роботою 

передбачено: виконання навчальних тестів, підготовка індивідуальних творчих завдань 
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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 Інституту.  

У навчальному процесі використовуються різні форми контролю знань студентів: різні 

види контрольних робіт, тестування, контрольні опитування, реферати, студентські наукові 

роботи, комплексні контрольні роботи, кваліфікаційні комплексні завдання, заліки, іспити, 

захист курсової та кваліфікаційної роботи. Викладачами інституту щорічно оновлюється 

тематика рефератів, завдання комплексних контрольних робіт, тематика курсових і 

кваліфікаційних робіт, екзаменаційні питання та завдання. 

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. Такий контроль забезпечує 

своєчасне виявлення труднощів і мобільність у корекції навчального процесу. Поточний 

контроль здійснюється викладачами за планом факультету, контролюється завідувачами 

кафедри. 

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 – для ОКР «магістр» та 

складання державного комплексного іспиту чи захисту дипломної роботи – для ОКР 

«спеціаліст». На державну атестацію студента виносяться теми кваліфікаційних робіт, що 

охоплюють всі блоки змістовних модулів. Кваліфікаційні роботи мають досить високий 

рівень і відповідають усім вимогам, що висуваються робіт такого типу. Більшість дипломних 

досліджень проводилися на місцях роботи чи майбутнього працевлаштування випускників. 

Усі випускники 2015 року успішно склали державну атестацію. Середній бал 

успішності за результатами ДЕК – 4,3. 

У 2015 році Інститут підготував і випустив 53 фахівці, серед яких: магістрів – 38 осіб, 

спеціалістів – 15 осіб. 

Наукова діяльність студентів реалізується шляхом участі у науково-практичних 

конференціях, підготовки не менше 2 наукових статей протягом навчання в Інституті.  

У 2015 році студенти Інституту брали активну участь у регіональній науково-

практичній конференції молодих дослідників «Від творчого пошуку – до професійного 

становлення» (м. Суми, квітень), яка щорічно проходить на базі ФПКП КЗ СОІППО. 

Студенти спеціальності «Управління навчальним закладом» Роденко С. та Друшляк А. взяли 

участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Освітні інновації: філософія, 

психологія, педагогіка» (Суми, грудень). Результатом наукової діяльності студентів є 

публікації понад 68 статей загальним обсягом 13,6 др. арк. у збірнику наукових праць 

молодих дослідників «Сучасна наука: погляд молодих» та матеріалах науково-практичній 

конференції «Від творчого пошуку – до професійного становлення». 

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 
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теоретичної підготовки, у професійній діяльності. Під час стажування не лише відбувається 

перевірка теоретичної і практичної підготовки магістрів до самостійної роботи, але і 

створюються широкі можливості для збагачення творчого потенціалу особистості. 

У 2015 році базами стажування для студентів напрямку перепідготовки є: ДЮСШ 

«Динамо», КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів №23, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 

Великописарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Білопільський палац дітей та юнацтва, Глухівський 

дитячий садок «Чебурашка», Великочернеччинська спеціалізована школа І-ІІІ ст., 

Роменський РЦ дитячої та юнацької творчості, ДПТНЗ «Сумський центр професійно-

технічної освіти», ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка, 

Лебединське медичне училище ім. проф. М. І. Сітенка, Богодухівський колегіум №2, 

Сумський ДНЗ №3 «Калинка» тощо. 

При оцінюванні рівня стажування магістрантів враховуються повнота та якість 

виконання індивідуального завдання, об’єм та якість підібраних інформаційних матеріалів 

для випускної роботи, обсяг та якість заповнення звітного журналу, відгуки співробітників 

підрозділу, де проходили стажування, дисциплінованість магістранта, рівень засвоєння 

магістрантом основних методик виконання наукових досліджень, правил техніки безпеки 

тощо.  

Результати стажування показали, що всі студенти досить успішно (якість становить 

98%) виконали завдання стажування, про що свідчать характеристики, надані з баз 

стажування, відгуки методистів стажування, звітна документація.  

Виховна робота Інституту спрямована на виховання різнобічно та гармонійно 

розвиненої, національно свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної творчої 

особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення.  

ФПКП КЗ СОІППО сприяє формуванню гармонійно розвинутої особистості, 

вихованню громадянина, здатного ставити і розв'язувати проблеми суспільства з 

урахуванням соціальних, етичних, культурних, екологічних аспектів, бути толерантним, 

морально відповідальним, легко адаптуватися в колективі, готовим працювати в умовах 

конкуренції.  

Головна роль у реалізації виховної роботи належить випускаючим кафедрам, які 

безпосередньо реалізують освітні програми і забезпечують виховну роботу зі студентами.  

Провідним напрямом виховної роботи на факультеті є профілактика правопорушень та 

шкідливих звичок. Фактори та механізми збереження і зміцнення здоров'я студентської 

молоді, формування у студентів здорового способу життя і профілактики шкідливих звичок, 

питання розвитку фізичної культури і спорту займають важливе місце у виховній роботі зі 

студентами. Викладачі Інституту, куратори груп проводять бесіди зі студентами з 

профілактики шкідливих звичок з метою формування навичок здорового способу життя у 

студентів.  

З метою залучення майбутніх абітурієнтів на Інтернет-сайті Інституту надається 

необхідна інформація про спеціальності, за якими здійснюється підготовка, та про умови 

вступу на навчання до Інституту.  

Викладачі Інституту популяризують ліцензовані спеціальності, їх актуальність та 

перспективи працевлаштування випускників в обласних періодичних виданнях, на сторінках 

журналу «Освіта Сумщини», на сайті Інституту, що дозволяє залучати майбутніх 

абітурієнтів до вступу на навчання. Презентація спеціальностей відбувається також під час 

проведення робочих нарад з методистами, з керівниками навчальних закладів, під час 

проведення виїзних курсів підвищення кваліфікації, під час стажування магістрантів.  

 

4.3. Упровадження сучасних форм навчання слухачів, студентів: дистанційне 

навчання, електронні освітні ресурси 

 

Важливим інноваційним напрямом діяльності  КЗ СОІІПО є впровадження та супровід 

дистанційної форми підвищення кваліфікації слухачів. Ним опікується навчально-
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методичний відділ дистанційної освіти, який у своїй роботі взаємодіє з деканатом, 

кафедрами та структурними підрозділами закладу.  

Нормативно-правову базу підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів за 

дистанційною формою навчання складають Закони України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», положення «Про дистанційне навчання» (наказ МОН України від 25.04.2013 року 

№466) та положення КЗ СОІППО «Про дистанційну форму організації навчального процесу 

при підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів». 

Для організації дистанційної форми підвищення кваліфікації в КЗ СОІППО створено 

окремий сайт (освітній ресурс) – dl.soippo.edu.ua. Оновлена програмна оболонка з версії 

Moodle 2.3 до Moodle 2.3.1+, яка забезпечує розроблення та використання веб-ресурсів з 

навчальною метою управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії 

між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному та асинхронному режимах із 

забезпеченням цілодобового доступу до таких ресурсів. 

У 2015 році підвищення кваліфікації за дистанційною формою проходили 362 особи 

(загалом 24 навчальні групи) за 13-ма спеціальностями підготовки: заступники директорів 

ЗНЗ, вчителі початкових класів, української мови та літератури, російської мови та світової 

літератури, іноземної мови, історії та суспільних дисциплін, інформатики, фізики, 

математики, географії, біології та природознавства, вихователі дошкільних навчальних 

закладів та практичні психологи. Кількість слухачів курсів за переліченими спеціальностями 

ілюструє діаграма 4.3.1. 

 

 
 

Діаграма 4.3.1. Кількість слухачів курсів ДН за спеціальностями 

 

У 2015 році з’явилася нова категорія слухачів ДН – практичні психологи, соціальні 

педагоги. Таким чином, протягом 2013, 2014 та 2015 років, відсоток слухачів курсів ПК, що 

навчаються за дистанційною формою, зростає (діаграма 4.3.2). 

Організаційна модель підвищення кваліфікації 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 екзаменаційної письмової роботи). 
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Діаграма 4.3.2. Кількість слухачів курсів ПК за 2013-2015 рр. 

 

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. Кожен модуль має типову структуру та 

містить: теоретичний матеріал, практичні роботи, чат та контрольне тестування. 

Суттєво полегшити етап опанування слухачами Інтернет-ресурсів, технічних 

можливостей сайту та роботи з ним допомагає новий модуль «ІКТ у викладанні предметів». 

До навчально-методичного забезпечення ПК за дистанційною формою належать 

дистанційні курси та матеріали, що регламентують методику та порядок проведення 

навчальних занять, послідовність виконання практикумів і контрольних завдань. 

Дистанційний курс розробляється викладачем інституту з певної дисципліни або колективом 

авторів і містить органічно пов’язані структурні блоки. 

У 2015 році навчально-методичним відділом дистанційної освіти проводилась робота 

щодо налаштування платформи для забезпечення он-лайн-конференцій та вебінарів. 

На заваді якісного супроводу та впровадження дистанційного навчання серед слухачів 

курсів підвищення кваліфікації є проблема оволодіння комп’ютерними технологіями, 

неякісне засвоєння матеріалу із-за необізнаності слухачів з роботою у формі чат тощо. 

Основними завданнями у забезпеченні якісного дистанційного навчання слухачів 

курсів ПК у 2016 році будуть визначені такі: 

– створення фонду аудіо- та відеоматеріалів навчального призначення; 

– розробка інтерактивних навчальних матеріалів – віртуальних лабораторних робіт 

(комплексів) та тренажерів за авторськими сценаріями; 

– запровадження вебінарів у практику роботи інституту під час підвищення 

кваліфікації за дистанційною формою; 

– розробка методичних рекомендацій для викладачів та слухачів з питань 

поліпшення якості навчання педагогів за дистанційною формою навчання; 

– проведення циклу методичних семінарів для викладачів з питань ефективності 

занять у форматі «Чат». 

 

4.4. Навчально-виховна діяльність на факультеті підвищення кваліфікації та 

перепідготовки  

 

В основу навчально-виховної роботи на факультеті підвищення кваліфікації та 

перепідготовки КЗ СОІППО 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.  
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Навчально-виховна робота на факультеті здійснюється у декількох напрямках:  

– 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);  

– 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); 

– 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); 

– інформаційний (ознайомлення слухачів і студентів групи з історією, структурою, 

діяльністю і перспективами розвитку факультету КЗ СОІППО; інформування про 

особливості організації навчально-виховного процесу; ознайомлення з організацією роботи 

наукової бібліотеки, правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов’язками студентів, 

викладачів та адміністрації). 

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.  

Змістовною у 2015 році була діяльність науково-педагогічних та педагогічних 

працівників у рамках освітньо-культурологічного проекту «Перлини малої батьківщини» як 

складової частини діяльності лабораторії з проблем національно-патріотичного виховання 

КЗ СОІППО (керівник Ю.В. П’ятаченко). Він втілювався в таких основних напрямах: 

науково-дослідницька і пошукова робота; краєзнавчо-педагогічна практика; інформаційно-

презентаційна діяльність; тематичні програми (таблиця 4.4.1). 

Таблиця 4.4.1 

Діяльність у рамках реалізації освітньо-культурологічного проекту 

«Перлини малої батьківщини» протягом 2015 року 
 

№ 

Час 

прове-

дення 

Назва заходу 
Формат заходу. 

Результат 

Місце 

проведення 

1 2 3 4 5 

1 Січень Духовно-моральні домінанти 

в українській культурі 

Презентація програми 

(заняття+навчальна екскурсія) і 

візуального ресурсу 

КЗ СОІППО 

Троїцький 

собор 

2 Січень Митець доби «розстріляного 

відродження»( до 140-річчя з 

дня народження 

Н.Х.Онацького 

Радіопередача на Сумському 

обласному радіо, з повтором на ФМ-

хвилях «Слобода-ФМ» 

Сумська ОТРК 
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1 2 3 4 5 

3 Січень Віхи творчості Никанора 

Онацького 

Круглий стіл музейників, науковців, 

освітян, громадськості( до 140-річчя з 

дня народження Н.Онацького: виступ і 

презентація програми з популяризації 

життя і творчості митця і педагога 

Сумський ОХМ 

ім. 

Н.Х.Онацького 

4 Січень Краєзнавчі мости дружби Краєзнавчо-просвітницька гра серед 

команд учнівської молоді Сум ( 

зсш№2) і Харкова ( гуманітарна 

гімназія).  

Онлай-гра 

СОУНБ 

5 Січень Сумщина incognito : 

Стародруки 

Телепроект . Телепередача на СОТРК Сумська ОТРК 

6 Лютий Укладання угод Угоди про співпрацю ( з краєзнавчої і 

патріотичної проблематики) з 

партнерами (СОУНБ, ГО ЦРТСМ 

«Триторія», КУ Будинок-музей 

А.П.Чехова 

КЗ СОІППО 

7 Лютий Тарас Шевченко і 

Сумщина 

Тематична відео конференція. 

Учасники: учні КУ ЗСШ І-ІІІ ст. м. 

Суми і ЗОШ І-ІІІ ст.№3 м. Лебедин, 

учасники проекту «Перлини малої 

батьківщини», співробітники СОХМ 

ім. Н.Онацького , Лебединського 

художнього музею ім.. Б.Руднєва, 

Лебединського районного краєзнавчого 

музею, письменники Сумщини 

КУ ЗСШ І-ІІІст 

№7 м.Суми 

8 Лютий Шляхи Кобзаря Презентація програми і візуального 

ресурсу для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації. Проведення 

просвітницької подорожі середмістям 

Сум 

КЗ СОІППО 

9 Лютий Віхи творчості Никанора 

Онацького 

Презентація програми і візуального 

ресурсу для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації. Проведення 

просвітницької подорожі середмістям 

Сум 

КЗ СОІППО 

10 Березень «Вічна пам’ять героям» Участь у волонтерському проекті, 

презентація книги спільно із 

журналістами тижневика «Панорама»( 

для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації) 

КЗ СОІППО 

11 Березень « Вічна пам’ять героям» Участь у волонтерському проекті, 

презентація книги спільно із 

журналістами тижневика «Панорама» 

Охтирська 

гімназія ім. 

Б.Антоненка-

Давидовича, 

Охтирська зош 

І-ІІІ ст. №4 ім. 

Остапа Вишні 

12 Березень «Остап Вишня: нічого 

писав без любові» 

Тематична програма , виступ перед 

учителями м. Охтирка, слухачами 

курсів підвищення кваліфікації 

Охтирська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

№4 ім.Остапа 

Вишні 

13 Березень Сумщина incognito: 

Альтанка 

 

Телепроект. Телепередача на СОТРК Сумська ОТРК 
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1 2 3 4 5 

14 Березень Літературний Гадяч на 

письменницькій мапі 

України : Драгоманов-

Панас Мирний – Олена 

Пчілка – Леся Українка – 

Никанор Онацький 

Краєзнавчо- педагогічна практика Охтирка –Гадяч 

Літературний 

музей родини 

Драгоманових. 

Гімназія ім. 

Олени Пчілки 

15 Березень «Кобзар» моєї родини (до 

175-річчя з часу 

першодруку «Кобзаря» 

Т.Шевченка 

Освітньо-культурологічна програма. 

Презентація програми «Кобзаревого» 

місячника( для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації і 

співробітників КЗ СОІППО) 

КЗ СОІППО 

16 Квітень Сумщина incognito: Історія 

жіночої гімназії в Сумах 

Телепроект. Телепередача на СОТРК Сумська ОТРК 

17 Квітень «Кобзар» моєї родини( до 

175-річчя з часу 

першодруку «Кобзаря» 

Т.Шевченка 

Виставка учительських( слухачів 

курсів підвищення кваліфікації) 

«Кобзарів», виставка учнівських творів 

на шевченківську тематику, складання 

«Кобзаревої» мапи Сумщини ( фото з 

власним «Кобзарем». До акції 

долучилися 14 шкіл сумської області, 

бібліотеки, шевченколюби Сумщини і 

Канева), посадка «Кобзаревої» калини 

біля КЗ СОІППО  

КЗ СОІППО 

18 Квітень «Кобзар» моєї родини( до 

175-річчя з часу 

першодруку «Кобзаря» 

Т.Шевченка 

Поетичний марафон( учні й педагоги 

шкіл м.Суми, Сумського кадетського 

корпусу ім. І.Г.Харитоненка, студенти 

СумДПУ ім. А.Макаренка, СумДУ, 

національно-культурні товариства 

м.Суми, посадка «Кобзаревої» калини 

біля СОУНБ,складання»Кобзаревої» 

мапи Сумщини» 

СОУНБ 

19 Травень Ніколи знову: Пам’ятаємо. 

Перемагаємо. 

Тематична програма. Майстер-клас 

«Червоні маки пам’яті»( для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації, 

співробітників КЗ СОІППО) 

КЗ СОІППО 

20 Травень Сумщина incognito: День 

Перемоги ( про Миколу 

Моренця, воїна-альпініста, 

самодіяльного поета, 

колишнього працівника КЗ 

СОІППО) 

 

Телепроект. Телепередача на СОТРК Сумська ОТРК 

21 Травень День вишиванки в КЗ 

СОІППО 

Флеш-моб акція ( для слухачів і 

співробітників КЗ СОІППО) 

КЗ СОІППО 

22 Травень Леся Українка в Косівщині Радіопередача на СОТРК і повтори на 

«Слободі-ФМ» 

Сумська ОТРК 

23 Травень Сумщина incognito : Про 

Володимира Великого 

Телепроект. Телепередача на СОТРК Сумська ОТРК 

24 Травень «Слово о полку Ігоревім, 

його герої і Чернігово-

Сіверщина 

Історико-краєзнавча пошукова 

експедиція( спільно із учнівською 

пошуковою групою КЗ ЗОШ І-ІІІ ст. 

№27 м. Суми 

Суми, Путивль, 

Новгород-

Сіверський 

25 Травень Козацькі столиці України : 

Чигирин 

Історико-фольклорна експедиція( 

спільно із кафедрою української 

літератури СумДПУ ім. А.Макаренка 

Суми, Чигирин, 

Суботів 
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1 2 3 4 5 

26 Червень Легенди і бувальщини 

старих Сум 

Пішохідні прогулянки для учнів шкіл  

м. Суми ( ЗОШ№27, ЗОШ№15) 

м.Суми 

27 Червень «Свивая славою обаполи 

сего времени» ( 830-річчю 

«Слова о полку Ігоревім 

присвячується) 

Тематична програма, флеш-моб акція у 

сквері ім. Т.Г.Шевченка (для учнів 

шкіл м.Суми) спільно із СОУНБ 

Суми сквер 

ім..Т.Г.Шевчен

ка 

28 Червень Сумщина incognito: 

Садово-парковий ансамбль 

у Хотіні 

Телепроект.  

Телепередача на СОТРК 

Хотінська ЗОШ 

І-ІІІст. 

Сумського 

району, 

Сумська ОТРК 

29 Червень Земляки свідчать. 1932-

1933 

Консультування, рецензування 

етнографічно-краєзнавчого збірника 

(упорядник І.В.Корєнєва, методист 

трудового навчання КЗ СОІППО) 

КЗ СОІППО 

30 Червень Крила героя ( до 95-річчя з 

дня народження 

І.М.Кожедуба) 

Тематична програма , скап-зустрічі із 

родичами Івана Кожедуба, 

краєзнавцями і бібліотекарями Сум і 

Шостки 

СОУНБ 

31 Серпень,

вересень 

«Сумин городок» Тематичний краєзнавчий квест, 

присвячений 360-річчю з часу 

заснування м. Суми( команди шкіл і 

ВНЗ м.Суми)                                       

Середмістя Сум 

32 Вересень Пряма мова. День міста Телепередача на СОТРК Сумська ОТРК 

33 Жовтень «Книга покликала в 

дорогу»( С.Тупик 

«Глухівський 

Петропавлівський 

монастир і навколишні 

села») 

Історико – краєзнавча програма 

СОІППО і СОУНБ: зустріч із автором 

книги і подорож по місцях, описаних у 

книзі: Будища, Волокитине, Путивль. 

Глухівський і 

Путивльський 

райони 

Сумської 

області 

34 Листопад Лебединщина: слава 

героям 

Банер-триптих для експозиції в 

краєзнавчому музеї 

Лебединський 

районний 

краєзнавчий 

музей 

35 Грудень «Невідома і загадкова 

Сумщина» 

Краєзнавча родинна гра( лото)  КЗ СОІППО, 

мм. Суми, 

Тростянець 

 

Учасниками програм стали не тільки працівники КЗ СОІППО, 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: Охтирська гімназія ім. Б.Антоненка-Давидовича, Охтирська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. Остапа Вишні, КУ ЗОШ І-ІІІ ст. №27, Олександрівська гімназія, 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, Хотінська ЗОШ І-ІІІст. 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, меморіальний 

будинок-музей А.П. Чехова, 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». 

Деканат та куратори груп традиційно організовували для слухачів і студентів екскурсії 

в музеї м. Суми, краєзнавчі поїздки до міст Сумської області. Традиційним став на 
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факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки Випускний бал для студентів та 

магістрантів.  

Протягом звітного 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.  

Зважаючи на соціально-політичну ситуацію в країні 2015 року, працівники, слухачі та 

студенти ФПКП КЗ СОІППО продовжують підтримувати національний волонтерський рух, 

надавати активну допомогу воїнам АТО, допомагати волонтерам міста в’язати маскувальні 

сітки тощо.  

 

4.5. Розробка нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу 

 
Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності ФПКП 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 2015 року педагогічними та науково-педагогічними працівниками КЗ 
СОІППО 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. 
Було розроблено 48 нових навчально-тематичних планів за різними формами навчання. 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності ФПКП складають 
підручники, навчально-методичні посібники, словники, каталоги, довідники, банки даних, 
інформаційні збірники, навчально-методичні комплекси, методичні рекомендації. Протягом 
2015 року науково-педагогічними та педагогічними працівниками КЗ СОІППО було 
опубліковано: 

 
1. Підручники, навчально-методичні посібники (з грифом МОН) – 3. 
2. Підручники, навчально-методичні посібники – 23. 
3. Електронні навчальні посібники, посібники в електронному вигляді – 6.  
4. Словники, каталоги, довідники – 11. 
5. Методичні рекомендації – 28. 
6. Навчальні програми, навчально-методичні комплекси, методичні матеріали до 
практичних (семінарських) занять – 5. 

 

Повний перелік видань представлений у розділі VI, п. 6.3. 
 
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 4.5.1). 

Викладачі кафедр Інституту несуть відповідальність за якісне викладання 101 
навчальної дисципліни, 109 спецкурсів та 16 експрес-курсів за напрямками підвищення 
кваліфікації та перепідготовки (таблиця 4.5.2). 

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 СОІППО. 

 



Таблиця 4.5.1 

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу 
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4.5.1. Навчально-методичні комплекси, робочі програми 

1 Січень-

вересень 

2015 

Розроблено, підготовлено до друку 

навчально-методичний комплекс з 

навчальної дисципліни «Педагогічна 

інноватика» 

Учителі початкових 

класів, вихователі 

ДНЗ, учителі-

предметники 

Навчально-

методичний 

комплекс 

5 КЗ 

СОІППО 

Зосименко О.В.  Кожем’якіна І.В. 

Сударєва Г.Ф. 

Литвиненко Я.О. 

Матковська М.В. 

2 Листопад 

2015  

Розроблено, підготовлено до друку 

навчально-методичний  комплекс з 

навчальної дисципліни «Теорія та 

методика навчання музиці та музичного 

виховання»  

Музичні керівники 

ДНЗ  

Навчально-

методичний 

комплекс 

1 КЗ 

СОІППО 

Матковська М.В.  

3 Грудень 

2015  

Розроблено навчально-методичний 

комплекс з навчальної дисципліни 

«Теорія та методика викладання 

іноземної мови» 

 

Учителі іноземної 

мови 

Навчально-

методичний 

комплекс 

30 КЗ 

СОІППО 

Клюніна Н.В.  

4 Лютий 

2015 

Розроблено навчально-методичний 

комплекс з навчальної дисципліни 

«Теорія та методика викладання світової 

літератури та російської мови»  

 

Учителі російської 

мови та світової 

літератури 

Навчально-

методичний 

комплекс 

30 КЗ 

СОІППО 

Чхайло Л.М.  

5 Січень-

травень 

2015  

Розроблено навчально-методичний 

комплекс з організації проблемних 

курсів 

Учителі історії та 

сусп. дисциплін, 

керівні кадри 

Навчально-

методичний 

комплекс  

1 КЗ 

СОІППО 

Луценко С.М. Ніколаєнко С.П. 

Петрова Л.Г. 
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6 Січень-

Травень 

2015  

Розроблено  навчально-методичний 

комплекс з організації кредитно-

трансферної системи навчання 

Учителі історії та 

суспільних 

дисциплін,  

учителі 

інформатики,  

керівні кадри  

Навчально-

методичний 

комплекс  

1 КЗ 

СОІППО 

Луценко С.М. Ніколаєнко С.П. 

Петрова Л.Г. 

7 Грудень 

2015 

Розроблено робочі програми навчальних 

дисциплін  «Психологія самоздійснення 

дорослого», «Соціально-психологічні 

умови та психологічні детермінанти 

самоздійснення сучасного педагога»  

Практичні 

психологи, 

соціальні  педагоги 

Робочі 

програми 

2 КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М.  

4.5.2. Методичні матеріали до семінарських, практичних занять, дидактичне забезпечення 

1  Протягом 

року 

Розроблено і готується до друку 

дидактичне забезпечення модуля «Освіта 

ХХІ століття : виклики, пошуки 

відповідей» 

Слухачі курсів ПК Дидактичне 

забезпечення  

8 КЗ 

СОІППО 

Мазуренко В.О.  

 

Логвиненко Ю.В. 

Стукалова Т.Г. 

Ніколаєнко С.П. 

Рідченко Л.О. 

Крамаренко Л.Д. 

Гапон А.В. 

2 Протягом 

року 

Підготовлено до видання методичні 

рекомендації для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації вчителів, 

викладачів різних спеціальностей з 

навчанням за програмою  «Intel®10  

Навчання для майбутнього" 

 

Слухачі курсів ПК Збірник  

методичних 

матеріалів  

1 КЗ 

СОІППО 

Шевченко Т.О.  

3 Протягом  

року 

Розроблено і впровадити дидактичне 

забезпечення начального процесу  

Слухачі курсів ПК Дидактичне 

забезпечення  

1 КЗ 

СОІППО 

Шевченко Т.О.  

4 Протягом  

року 

Підготовлено комп’ютерне програмне 

забезпечення  навчальної дисципліни   

«Менеджмент інновацій» 

 

Керівні кадри ЗНЗ Дидактичне 

забезпечення  

1 КЗ 

СОІППО 

Луценко С.М.  

5 Протягом  

року 

Розроблено і впроваджено дидактичне 

забезпечення  навчальної дисципліни  

«Управління інформаційними 

зв’язками» 

 

Студенти 

спеціальності УНЗ  

Дидактичне 

забезпечення  

1 КЗ 

СОІППО 

Крюков О.І.  
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6 Протягом  

року 

Розроблено і підготовлено до видання 

методичні матеріали для написання 

контрольної роботи з навчальної 

дисципліни  «Менеджмент інновацій» 

Слухачі курсів ПК Дидактичне 

забезпечення  

1 КЗ 

СОІППО 

Михайлик І.М.  

7 Протягом  

року 

Розроблено  і впроваджено  дидактичне 

забезпечення начального процесу з тем: 

1. Навчально-методичне забезпечення 

мистецької освіти  

2. Педагогічна майстерність вчителя 

мистецьких дисциплін 

3. Портфоліо вчителя 

4. Основні вимоги до сучасного уроку 

мистецтва 

Слухачі курсів ПК Дидактичне 

забезпечення  

 КЗ 

СОІППО 

Бубнова І.С.  

8 Протягом  

року 

Підготовлено до видання методичні 

матеріали до семінарських, практичних 

занять, індивідуальної роботи зі 

студентами з навчальної дисципліни  

«Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності» 

Студенти 

спеціальності УНЗ 

Методичні 

матеріали до 

семінарських, 

практичних 

занять, 

індивід. 

роботи  

1 КЗ 

СОІППО 

Цебро Я.І.  

9 Протягом  

року 

Розроблено і впроваджено дидактичне 

забезпечення з навчальної  дисципліни 

«Особливості документообігу у 

навчальному закладі» 

Директори ЗНЗ Дидактичне 

забезпечення  

1 КЗ 

СОІППО 

Атрощенко Н.М.  

10 Протягом  

року 

Підготовлено методичні матеріали до 

семінарських занять з  навчальної 

дисципліни «Управління 

інформаційними зв’язками» 

Слухачі 

спеціальності УНЗ 

Методичні 

матеріали до 

семінарських 

занять 

1 КЗ 

СОІППО 

Крюков О.І.  

11 Січень-

травень 

2015 

Підготовлено методичні вказівки до  

семінарських занять з навчальних 

дисциплін «Експериментальна 

психологія», «Математичні методи в 

психології» 

Студенти 

спеціальності ПП 

Методичні 

матеріали 

2 КЗ 

СОІППО 

Вознюк А.В.  

12 Лютий 

2015 

Підготовлено презентацію до навчальної 

дисципліни «Фізіологія вищої нервової 

діяльності» 

Студенти 

спеціальності ПП 

Презентація 1 КЗ 

СОІППО 

Сидоренко І.В.  
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13 Лютий 

2015 

Розроблено навчально-методичні 

матеріали до практичної роботи слухачів 

за дистанційною формою навчання 

 

Практичні 

психологи, 

соціальні педагоги 

Методичні 

матеріали 

1 КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М.  

14 Протягом 

року 

Розроблено методичні матеріали до 

семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Методологія наукового 

дослідження» 

Студенти 

спеціальності УНЗ 

Методичні 

матеріали 

1 КЗ 

СОІППО 

Чайченко Н.Н.   

15 Протягом 

року 

Розроблено методичні матеріали до 

семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Основи девіантології» 

Студенти 

спеціальності УНЗ 

Методичні 

матеріали 

1 КЗ 

СОІППО 

Куртась С.А.   

16 Протягом 

року 

Розроблено дидактичне забезпечення з 

навчальної дисципліни « Основи 

девіантології» (презентації)  

Студенти 

спеціальності УНЗ 

Дидактичне 

забезпечення 

10 КЗ 

СОІППО 

Куртась С.А.   

17 Протягом 

ІІ півріччя 

2015  

Розроблено методичні матеріали до 

семінарських занять і  самостійної 

роботи слухачів 

Учителі української 

мови та літератури 

Дидактичне 

забезпечення 

2 КЗ 

СОІППО 

П’ятаченко Ю.В.  

18 Протягом 

ІІ півріччя 

2015  

Розроблено дидактичне забезпечення 

навчальної дисципліни «Педагогічна 

інноватика» 

Учителі початкових 

класів 

Дидактичне 

забезпечення 

1 КЗ 

СОІППО 

Зосименко О.В.  

19 Листопад 

2015  

Розроблено дидактичне забезпечення 

навчальної дисципліни «Педагогічна 

інноватика» 

Вихователі ДНЗ Презентації, 

дидактичні 

матеріали 

1 КЗ 

СОІППО 

Кожем’якіна І.В.  

20 Лютий 

2015  

Розроблено дидактичне забезпечення 

навчальної дисципліни «Методика» 

Учителі російської 

мови та світової 

літератури 

Дидактичне 

забезпечення 

1 КЗ 

СОІППО 

Чхайло Л.М.  

21 Вересень2

015  

Розроблено дидактичне забезпечення 

навчальної дисципліни «Педагогічна 

інноватика» 

Слухачі курсів ПК Дидактичне 

забезпечення 

1 КЗ 

СОІППО 

Сидоренко Н.В.  

22 Грудень 

2015 

Підготовлено методичні матеріали 

«Щоденник слухача курсів з біології, 

природознавства, екології» 

Учителі біології Методичні 

матеріали 

1 КЗ 

СОІППО 

Успенська В.М.  

23 Червень- 

вересень 

2015 

Підготовлено дидактичне забезпечення 

викладання спецкурсу 

«Сумщинознавство» 

Учителі географії Презентаційні 

матеріали 

1 Сумський 

ОІППО 

Удовиченко І.В.  
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24 Січень-

червень 

2015 

Підготовлено дидактичне забезпечення 

навчальної дисципліни  «Теорія та 

методика початкового навчання» 

Учителі початкових 

класів 

Дидактичне 

забезпечення 

1 КЗ 

СОІППО 

Декунова З.В. Лавська А.М. 

25 Січень-

червень 

2015 

Підготовлено методичні матеріали до 

семінарських та практичних занять з 

навчальної дисципліни  «Теорія та 

методика викладання математики» 

Слухачі ПК за 

кредитно-

модульною 

системою 

Методичні 

матеріали 

1 КЗ 

СОІППО 

Синько Л.С.  

26 Протягом 

року 

Підготовлено комп’ютерне програмне 

забезпечення з навчальної дисципліни  

«Теорія та методика викладання 

математики» 

Слухачі курсів ПК Комп’ютерне 

програмне 

забезпечення 

1 КЗ 

СОІППО 

Синько Л.С.  

27 Вересень-

грудень 

2015 

Розроблено навчально-методичні 

матеріали до самостійної роботи 

слухачів курсів ПК у дистанційний 

період 

Учителі, які 

викладають хімію 

Методичний 

комплект 

1 КЗ 

СОІППО 

Коростіль Л.А.  

4.5.3. Лекції, тренінги, ділові ігри 

1 Січень-

липень 

2015  

Підготовлено тексти  лекцій з модуля 

«Освіта ХХІ століття : виклики, пошуки 

відповідей»  

Слухачі курсів ПК 

за дистанційною та 

кредитно-

трансферною 

формою навчання  

Конспекти 

лекцій 

5 КЗ 

СОІППО 

Рідченко Л.О.  

2 Січень 

2015 

Розроблено лекції з навчальної 

дисципліни  «Теорія та методика 

викладання інформатики» 

Учителі 

інформатики  

Конспекти 

лекцій 

7 КЗ 

СОІППО 

Петрова Л.Г.  

3 Січень 

2015 

Розроблено лекцію з навчальної 

дисципліни  «Теорія та методика 

викладання інформатики» 

Учителі 

інформатики  

Конспект 

лекції 

1 КЗ 

СОІППО 

Лобода В.В.  

4 Протягом 

року 

Підготовлено конспект лекції з 

навчальної дисципліни «Менеджмент 

інновацій» 

Завідувачі  ДНЗ, 

вихователі-

методисти ДНЗ 

Конспект 

лекції 

1 КЗ 

СОІППО 

Михайлик І.М.  

5 Протягом 

року 

Підготовленоувати лекцію за темою 

«Глобальні інформаційні загрози 

сучасності» 

Студенти 

спеціальності УНЗ 

Конспекти 

лекцій 

1 КЗ 

СОІППО 

Крюков О.І.  

6 Листопад 

2015 

Розроблено дидактичні матеріали до 

тренінгу «Освітнє мовленнєве 

середовище»  

Вихователі ДНЗ Презентація, 

дидактичні 

матеріали 

25 КЗ 

СОІППО 

Ковтун Є.Ф.  
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7 Протягом 

року 

Розроблено тексти лекцій з  з навчальної 

дисципліни «Психологія управління» за 

темами: 

1. Організаційно-правові аспекти 

діяльності психологічної служби 

системи освіти. 

2. Роль і місце практичного психолога і 

соціального педагога в організації 

навчально-виховного процесу 

 

Директори ЗНЗ Конспекти 

лекцій 

 

2 КЗ 

СОІППО 

Марухина І.В.  

8 Січень-

травень 

2015 

Розроблено тексти лекцій для 

проблемно-тематичних курсів ПК 

директорів загальноосвітніх навчальних 

закладів за проблемою «Психолого-

організаційні аспекти управління 

педагогічними працівниками в освітніх 

округах» 

1. Особливості організації та 

функціонування  освітніх округів. 

2. Психологічні особливості управління 

освітніми округами. 

3. Психолого-організаційні аспекти 

реалізації профільного навчання в 

освітніх округах. 

4. Інноваційний підхід управління 

педагогічними працівниками в освітніх 

округах 

 

Слухачі курсів ПК Конспекти 

лекцій 

4 КЗ 

СОІППО 

Вознюк А.В.  

9 Протягом 

року 

Розроблено тренінг «Психологія 

управління спілкуванням» 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Тренінг 1 КЗ 

СОІППО 

Кулик Н.А.  

10 Протягом 

року 

Розроблено тренінг «Розвиток ключових 

компетентностей школярів» 

 

 

 

Практичні 

психологи 

Тренінг 1 КЗ 

СОІППО 

Троіцька М.Є.  
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11 Протягом 

року 

Розроблено тексти лекцій з навчальної 

дисципліни «Психологія» за темами: 

1.Психологічні основи становлення та 

розвитку особистості в учнів різного 

віку. 

2. Психологічні особливості 

педагогічного спілкування. 

3. Поведінкові труднощі дітей 

дошкільного віку. 

4. Подолання та профілактика 

негативних наслідків стресу. 

5.Гра як провідний вид діяльності. 

Вихователі ЗОШ-

інтернатів (виїзні), 

інструктори ДНЗ,  

учителі іноземної 

мови (очна), 

вихователі ДНЗ 

(виїзні) 

 

 

Конспекти 

лекцій  

5 КЗ 

СОІППО 

Борцова М.В.  

12 Протягом 

року 

Розроблено тексти лекцій  з навчальної 

дисципліни  «Порівняльна психологія» 

за темами: 

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. 

5. Еволюція поведінки і психіки в 

процесі антропогенеза. Методи 

вертикального і горизонтального зрізів у 

порівняльній психології. 

Студенти 

спеціальності ПП 

Конспекти 

лекцій 

5 КЗ 

СОІППО 

Василега О.Ю.  

13 Протягом 

року 

Розроблено тексти лекцій з  з навчальної 

дисципліни «Диференційна психологія» 

за темами: 

1. Предмет та завдання диференційної 

психології. Темперамент як формальна 

інтеграційна основа індивідуальності. 

2. Диференціація характеру. 

 

Студенти 

спеціальності ПП 

Тексти лекцій 5 КЗ 

СОІППО 

Зінченко О.С.  
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  3. Диференційна психологія міжстатевих 

відмінностей. 

4. Врахування індивідуально-

типологічних особливостей школярів у 

навчально-виховному процесі. 

5. Профілактика та корекція синдрому 

емоційного вигорання у працівників 

освіти. 

      

14 Протягом 

року 

Розроблено тексти лекцій з навчальних 

дисциплін «Соціально-психологічні 

умови та психологічні детермінанти 

самоздійснення сучасного педагога», 

«Психологія»  за темами: 

1. Соціально-психологічна допомога 

учасникам навчального процесу в 

екстремальних ситуаціях. 

2. Психологічні засоби стабілізації 

емоційної сфери особистості в 

екстремальних ситуаціях. 

3.Психологія управлінського 

спілкування. 

4.Психологічна культура вчителя. 

5.Допомога учасникам АТО у подоланні 

посттравматичного стресового розладу. 

Практичні 

психологи, 

соціальні  педагоги, 

слухачі проблемно-

тематичних курсів 

ПК за 

дистанційною 

формою навчання, 

слухачі курсів ПК 

Тексти лекцій 5 КЗ 

СОІППО 

Кулик Н.А.  

15 Вересень 

2015  

Оновлено тексти лекцій з навчальної 

дисципліни  «Педагогічна інноватика»  

за скоригованою програмою 

Учителі української 

мови та літератури 

Конспекти 

лекцій 

1 КЗ 

СОІППО 

Литвиненко Я.О.  

16 Протягом 

року 

Розроблено тексти лекцій з навчальної 

дисципліни «Основи девіантології»: 

1. Предмет вивчення. Поведінка як 

психологічна категорія. 

2. Соціальна норма та соціальне 

відхилення. 

3. Класифікація видів поведінки з 

відхиленнями. 

4. Агресивна поведінка. 

Студенти 

спеціальності УНЗ 

Конспекти 

лекцій 

 

10 КЗ 

СОІППО 

Куртась С.А.   
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  5. Делінквентна поведінка. 

6.  Залежна поведінка. 

7.  Суїцидальна поведінка. 

8. Соціально-психологічні стратегії 

впливу на поведінку з відхиленнями. 

9.  Психологічна корекція поведінки 

осіб з відхиленнями. 

10. Методи формування позитивної 

поведінки особистості. 

      

17 Протягом 

року 

Розроблено «Тренінг професійної 

адаптивності» 

Соціальні педагоги  Тренінг 1 КЗ 

СОІППО 

Єфремова Г.Л.   

18 Протягом І 

півріччя 

2015  

Оновлено тексти лекцій з навчальної 

дисципліни  «Педагогічна інноватика» за 

скоригованою програмою 

 

Учителі фізичної 

культури 

Конспекти 

лекцій 

1 КЗ 

СОІППО 

Сидоренко Н.В.  

19 Січень 

2015  

Розроблено тексти лекцій до експрес-

курсів «Шкільний музей та основи 

музейної педагогіки»: 

1.Створення і організація роботи 

шкільного музею. 

2. Музей освітнього закладу - осередок 

національно-патріотичної краєзнавчої 

роботи.  

3. Технологія підготовки екскурсії.  

 

Слухачі курсів ПК, 

що опікуються 

роботою шкільних 

музеїв, музейних 

кімнат 

Конспекти 

лекцій 

3 КЗ 

СОІППО 

П’ятаченко Ю.В.  

20 Протягом 

року 

Розроблено тренінги з навчальної 

дисципліни «Теорія і методика 

викладання основ здоров’я»: 

1. Цілепокладання у навчально-

виховному процесі з основ здоров’я. 

2. Таксономія навчальних та навчально-

творчих завдань з основ здоров’я. 

3. Можливості шкільного курсу основ 

здоров’я у подоланні шкільних факторів 

ризику для здоров’я учнів 

 

Учителі основ 

здоров’я  

Програми 

тренінгів 

3 КЗ 

СОІППО 

Успенська В.М.  
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21 Протягом 

року  

Розроблено текст лекції «Реалізація 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти в процесі 

викладання хімії в 7 класі» 

Учителі, які 

викладають хімію 

Конспект 

лекцій 

1 КЗ 

СОІППО 

Коростіль Л.А.  

22 Протягом 

року  

Розроблено тексти лекцій з навчальної 

дисципліни «Теорія і методика 

викладання біології, природознавства» 

1. Реалізація нового Державного 

стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти у процесі впровадження 

нових програм і підручників з біології та 

природознавства.  

2. Сучасні освітні проекти забезпечення 

природознавчої та 

здоров’язбережувальної освіти. 

Учителі біології Конспекти 

лекцій 

2 КЗ 

СОІППО 

Успенська В.М.  

23 Протягом 

року  

Розроблено текст лекції «Реалізація 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти в процесі 

викладання хімії в 7 класі» 

Учителі, які 

викладають хімію 

Конспект 

лекцій 

1 КЗ 

СОІППО 

Коростіль Л.А.  

24 Січень 

2015 

Підготовлено конспект лекцій до 

навчальної дисципліни  «Педагогічна 

інноватика»: 

1. Логіка поняття «інноватика» 

Інноваційні педагогічні технології. 

2. Технології інтерактивного навчання 

3. Застосування методу проектів у роботі 

керівника гуртка. 

Керівники гуртків Конспекти 

лекцій 

3 КЗ 

СОІППО 

Кода С.В.  

4.5.4. Спецкурси 

1 Лютий 

2015 

Розроблено спецкурс за темою 

«Типологія соціально-дезадаптованої 

поведінки та соціально-психологічні 

фактори її виникнення» 

Вихователі ЗОШ-

інтернатів (виїзні) 

Спецкурс 1 КЗ 

СОІППО 

Борцова М.В.  

2 Лютий 

2015 

Розроблено спецкурс за темою 

«Проблеми психологічної готовності 

дитини до навчання в школі» 

 

Вихователі ДНЗ 

(виїзні) 

Спецкурс 1 КЗ 

СОІППО 

Борцова М.В.  
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3 Лютий 

2015 

Розроблено спецкурси до навчальних 

дисциплін  Психологія самоздійснення 

дорослого», «Соціально-психологічні 

умови та психологічні детермінанти 

самоздійснення сучасного педагога» за 

темами: 

1. Психологічні особливості педагога як 

суб’єкта навчання. 

2. Самоздійснення як джерело 

самоорганізації людини.   

 3. Проектування освітньої підтримки 

самоздійснення педагогів засобами 

інформаційних технологій. 

4. Принципи та засоби психологічної 

допомоги педагогам із використанням 

Іnternet-пректу «Академія особистісного 

зростання «Акме. 

Практичні 

психологи, 

соціальні  педагоги, 

слухачі проблемно-

тематичних курсів 

ПК за 

дистанційною 

формою навчання, 

слухачі курсів ПК 

Спецкурси 4 КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М.  

4 Серпень-

вересень 

2015  

Розроблено спецкурс за темою 

«Педагогічна рада – вищий колегіальний 

орган управління школою» 

Керівні кадри ЗНЗ Спецкурс 1 КЗ 

СОІППО 

Перлик В.В.  

5 Протягом 

року 

Розроблено спецкурс за темою 

«Особливості гендерної соціалізації 

молоді» 

Вихователі ЗОШ – 

інтернатів  

Спецкурс 1 КЗ 

СОІППО 

Клочко О.М.   

6 Протягом 

року 

Розроблено спецкурс за темою «Основи 

гендерної психології» 

Вихователі ДНЗ   Спецкурс 1 КЗ 

СОІППО 

Клочко О.М.   

7 Протягом 

року 

Розроблено спецкурс за темою 

«Курикулум інклюзивної освіти»  

Дефектологи, 

вчителі ЗНЗ з 

інклюзивною 

формою навчання  

Спецкурс 1 КЗ 

СОІППО 

Прядко Л.О.   

8 Протягом 

року 

Розроблено спецкурс за темою 

«Педагогічна деонтологія» 

Дефектологи, 

вчителі ЗНЗ з 

інклюзивною 

формою навчання  

Спецкурс 1 КЗ 

СОІППО 

Прядко Л.О.    

9 Протягом 

року 

Розроблено спецкурс за темою 

«Цілепокладання у навчанні учнів з 

біології та природознавства» 

Учителі біології та 

природознавства 

Спецкурс 1 КЗ 

СОІППО 

Успенська В.М.  



69 

 

 

Таблиця 4.5.2 

Закріплення  навчальних дисциплін, спецкурсів та експрес-курсів за кафедрами КЗ СОІППО на 2015/16 н.р. 

 

№ 

з/п 

Назва навчальної 

дисципліни, 

спецкурсу, експрес-

курсів 

Кафедра 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Кафедра 

психології 

Кафедра 

педагогіки та 

інноваційних 

технологій 

Кафедра 

методики 

початкової та 

природничо-

математичної 

освіти 

Кафедра 

соціально-

гумані-

тарних 

дисциплін 

Кафедра 

теорії та 

методики 

виховання 

Кафедра 

державного 

управління та 

педагогічного 

менеджменту 

Кафедра 

андрагогіки 

та 

корекційної 

освіти 

У
сь

о
г
о
 

1 Навчальні дисципліни 

інваріантної 

складової НТП (ПК) 

7 16 1 15 5 12 3 1 60 

2 Спецкурси 

варіативної 

складової НТП (ПК) 
4 29 23 14 14 8 3 1 96 

3 Навчальні дисципліни 

інваріантної 

складової НТП (П) 

- 26 2 2 1 2 7 1 41 

4 Навчальні дисципліни 

варіативної 

складової НТП (П) 

- 2 - - - - 2 9 13 

5 Експрес-курси 

кафедри 
9 1 1 2 2 - 1 - 16 

 Усього 20 74 27 33 22 22 16 12 226 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Протягом 

року 

Розроблено спецкурс за темою 

«Сумщинознавство» 

Учителі географії Спецкурс 1 КЗ 

СОІППО 

Удовиченко І.В.  

11 Січень 

2015 

Розроблено новий спецкурс «Сучасна 

педагогічна технологія особистісно 

зорієнтованого навчання» до навчальної 

дисципліни  «Педагогічна інноватика» 

Керівники гуртків Спецкурс 1 КЗ 

СОІППО 

Кода С.В.  
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Таблиця 4.6.1 

4.6. Навчально-методичні заходи з науково-педагогічними та педагогічними працівниками:  

семінари, наради, тренінги, майстер-класи 

 

№
 з

/п
 

Т
ер

м
ін

 

З
м

іс
т
 

р
о
б
о
т
и

, 

(ф
о
р

м
а
 

п
р

о
в

ед
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н
я

 

за
х
о
д

у
) 

К
о
н

т
и

н
г
е
н

т
, 

н
а
 п

о
т
р

еб
у
 

я
к

о
г
о
 

п
ер
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а
ж

н
о
 

сп
р

я
м

о
в

а
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

О
ч

ік
у
в

а
н

и
й

 

п
р

о
д

у
к

т
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

М
іс

ц
е 

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

В
ід

п
о
в

ід
а
л

ь

н
і 

о
со

б
и

, 

о
р

г
а
н

із
а
т
о
р

и
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Січень-

серпень 

2015 р 

Проведено цикл нарад для науково-

педагогічних працівників щодо 

особливостей організації та проведення 

skype- лекцій та вебінарів в освітній 

діяльності курсів ПК 

Науково-педагогічні і 

педагогічні працівники  

Програма 

підготовки 

12 КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М. 

Захарова І.О. 

Петрова Л.Г. 

Силка О.О. 

2 20.02. 2015 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 

40 КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М. 

Захарова І.О. 

Головач Е.В. 

3 Червень Проведено підсумкову нараду з 

викладачами за результатами процесу 

ПК за дистанційною формою у 2014-

2015 н. р. 

Викладачі Сумського 

ОІППО, які забезпечують 

навчальний процес за 

дистанційною формою. 

Звіти з навчальної 

роботи за ДО, нові 

компетенції 

викладачів 

40 КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М. 

Захарова І.О. 

Силка О.О. 

4 Вересень Проведено настановні наради з 

викладачами щодо організації 

навчального процесу за дистанційною 

формою у 2015-2016 н.р. 

Викладачі КЗ СОІППО, які 

забезпечують навчальний 

процес за дистанційною 

формою. 

Планування 

навчальної роботи за 

ДО, нові 

компетенції 

викладачів 

40 КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М. 

Захарова І.О. 

Силка О.О. 

5 Листопад Проведено цикл інструктивно-

методичних семінарів для молодих 

викладачів 

Науково-педагогічні і 

педагогічні працівники  

Інструктивні 

матеріали 

11 КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М. 

Захарова І.О. 

Рудь О.М. 

6 Протягом 

року 

Проведено робочі наради з завідувачами 

кафедр стосовно нагальних задач щодо 

організації навчального процесу 

Завідувачі кафедр Інструктивні 

матеріали 

11 КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М. 

Захарова І.О. 

Рудь О.М. 
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РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 
5.1. Зміст науково-методичного супроводу педагогів області та формами 

організації науково-методичної роботи 

 

Національна доктрина розвитку освіти 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 розвиток 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 2015 р. методична служба області (від навчально-методичного відділу 

післядипломної освіти КЗ СОІППО – до предметних методичних об’єднань учителів 

загальноосвітніх навчальних закладів області) працювала над реалізацією науково-

методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної 

культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, творчому 

та інтелектуальному розвитку учнів».  

Домінуючими напрями методичної роботи з педагогами у 2015 р.: 

 нормативно-правове забезпечення, реалізація державних освітніх стандартів; 

 управління галуззю освіти; 

 координуюча роль відділу (управління) 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; 

 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 СОІППО. 

У роботі з районними, міськими методичними кабінетами вибудована 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. 

Зокрема в області протягом звітного періоду було проведено обласні семінари для 

завідувачів (методистів) районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) 
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освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) (таблиця 5.1.1) та для керівних 

кадрів (кадрового резерву) (таблиця 5.1.2). 

Таблиця 5.1.1 

 

Обласні семінари для завідуючих районними (міськими) методичними 

кабінетами відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів 

(міських рад) 

 

№ 

з/п 
Статус Тема 

Місце 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальні 

за організацію 

проведення 

1 Обласний 

семінар-

нарада  

Робота з обдарованою 

учнівською молоддю 
м. Суми 06.05.2015 

Удовиченко І.В. 

Павловська Л.М. 

2 Інструктивно

-методичний 

семінар-

нарада 

Особливості організації 

навчально-виховного процесу у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах у 2015-2016 н.р., 

специфіка викладання 

навчальних предметів. 

Методичний супровід 

м. Суми 25.08.2015 Нікітін Ю.О. 

Удовиченко І.В. 

 

 

Таблиця 5.1.2 

 

Форми роботи з керівними кадрами, кадровим резервом 

 

№
 з

/п
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Ф
о
р

м
а
 п

ід
б
и

т
т
я

 

п
ід

су
м

к
ів

 (
н

а
к

а
з,

 

л
и

ст
, 
п

у
б
л

ік
а
ц

ія
 

м
а
т
ер

іа
л

ів
 т

а
 і

н
.)

 

З
а
г
а
л

ь
н

а
 

П
р

ед
ст

а
в

н
и

к
ів

 

о
р

г
а
н

ів
 в

л
а
д

и
 

Ч
и

сл
о
 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 з

 

п
о
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б
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Юрченко Л.І. 

Луценко С.М. 
Обласний науково-

практичний семінар 
Майстер-клас у 

системі 

управлінської 

діяльності керівника 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

 

30.03.2015 14 – – Методичні 

рекомендації 

Прес-реліз  

2 Юрченко Л.І. Обласна школа 

молодого управлінця 
Контрольно-

аналітична діяльність 

директора школи 

 

15.04.2015 13 – – Методичні 

рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Давидова Ю.І. 

Юрченко Л.І. 

Обласна школа 
молодого управлінця 
Управління  
навчально-виховною 
діяльністю 
загальноосвітнього 
закладу: сучасний 
погляд 

23.09.2015 17 – – Методичні 

рекомендації 

4 Перлик В.В. Обласний семінар 
Психологічні 

особливості 

управління 

колективом 

педагогічних 

працівників в умовах 

діяльності освітніх 

округів 

29.10.2015 25 – 2 Методичні 

рекомендації 

5 Перлик В.В. Обласний семінар 

Організаційно-

управлінські аспекти 

наступності та 

неперервності 

навчання в контексті 

модернізації освіти 

України 

25.11.2015 25 – 2 Методичні 

рекомендації 

 

Методична робота у процесі планування на різних рівнях організації 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 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 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 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 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, перспективного педагогічного досвіду) та ін. 
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Форми методичної роботи, 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 за напрямом роботи з педагогічними працівниками області проведено різні 

науково-методичні заходи (таблиця 5.1.3). 

Таблиця 5.1.3 

Форми науково-методичного супроводу роботи педагогів області  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Міщенко Л.Б. Обласний  
науково-практичний 
семінар 
Науково-методичний 
супровід Базового 
компоненту дошкільної 
освіти в дошкільних 
навчальних закладах (за 
участю авторів 
посібників: Вашуленко 
О.В., Листопад Н.П., 
Гавриш Н. В)  
 

26.02.2015 103 2 – Методичні 
рекомендації 

2  Карпуша В.М. Обласний науково-
практичний семінар 
Формування 
інноваційної культури 
вчителя фізики та 
астрономії 

12.03.2015 19 – – Прес-реліз  

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

Обласна творча група 
вчителів (третій рік 
роботи). 
Засідання ІV.  
Уроки фізичної 
культури в контексті 
реалізації вимог  

20.03.2015 10 – – Прес-реліз  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  державного стандарту 

початкової та 

загальноосвітньої освіти 

     

4  Міщенко Л.Б. 
Обласний науково-

практичний семінар 

Гурткова робота в  

дошкільному навчальному 

закладі – ефективний 

шлях формування творчої 

особистості 

26.03.2015 39 2 – Методичні 

рекомендації 

5  Фурман О.О. 

Прядко Л.О. 

Декунова З.В. 

Лавська А.М. 

Обласний науково-

практичний семінар 
Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти 

07.04.2015 30 – – Методичні 

рекомендації 

6  Голубенко Т.С. Обласна творча група  
(третій рік роботи). 
Засідання V.  
Навчально-методичне 
забезпечення шкільного 
курсу природознавства у 
5 класі за новим 
Державним стандартом 
загальної середньої 
освіти 

08.04.2015 9 – – Робота з 

електронними 

версіями 

матеріалів: 

конспектами 

уроків, 

презентація-

ми, міні-

проектами 

7  Шерстюк Л.М. 

Борцова М.В. 
Обласний науково-

практичний семінар 

Специфіка та 

результативність 

підготовки учнів до участі 

в інтелектуальних 

олімпіад них змаганнях 

 

09.04.2015 27 – – Прес-реліз, 
методичні 
рекомендації 
щодо роботи з 
філологічно 
обдарованими 
учнями 

8  Клюніна Н.В. Обласна творча група 

(перший рік роботи). 

Засідання І. Навчально-

методичне забезпечення 

курсу 

«Сумщинознавство» за 

новим Державним 

стандартом загальної 

середньої освіти 

 

14.04.2015 5 – – Дидактичне 

забезпечення 

9  Сєрих Л.В. Обласна творча група 

вчителів 

образотворчого 

мистецтва Естетичне 

виховання школярів 

засобами художніх 

технік 

 

15.04. 

2015 

11 – – Методичні 

рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10  Метейко А.В. Обласна творча група 

вчителів хімії (перший 

рік роботи). 

Засідання І.  

Розробка дидактико-

методичного 

забезпечення 

викладання хімії в 7 

класі за новим 

Державним стандартом 

загальної середньої 

освіти 

22.04.2015 10 – – Методичні 

рекомендації 

11  Міщенко Л.Б. Обласний науково-

практичний семінар 
Формування основ 

духовно-патріотичного 

виховання у дітей 

дошкільного віку 

 

28-29.04. 

2015 

34 2 – Методичні 

рекомендації 

12  Карпуша В.М. Обласна творча група 
(перший рік роботи). 
Засідання І. 
Використання 
інноваційних методів та 
прийомів для 
забезпечення якості 
освіти під час опанування 
учнями навчальних 
предметів «Фізика» та 
«Астрономія» за новим 
Державним стандартом 
загальної  

середньої освіти 

(майстер-клас  

Дрозденка С.І.) 

 

14.05.2015 13 – – Методичні 

рекомендації 

13  Міщенко Л.Б. 

Лавська А.М. 

Декунова З.В. 

Обласний науково-

теоретичний 

авторський семінар 

Мнемотехніка – новітня 

технологія ефективного 

засвоєння інформації  

в умовах сучасної освіти 

(за авторською 

технологією  Чепурного 

Г.А.) 

 

 

 

 

 

25-26.05. 

2015 

115 2  Матеріали 

семінару 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14  Метейко А.В. Обласна творча група 
(перший рік роботи).  
Засідання ІІ.  
Розробка дидактико-
методичного 
забезпечення 
викладання хімії в  
7 класі за новим 
Державним стандартом 
загальної середньої 
освіти 

21.09.2015 11 – – Методичні 

рекомендації 

15  Клюніна Н.В. Обласна творча група  
(другий рік роботи). 

Засідання І. 

Навчально-методичне 

забезпечення курсу 

«Сумщинознавство» 

за новим Державним 

стандартом загальної 

середньої освіти 

10.10.2015 5 – – Методичні 

рекомендації 

16  Шерстюк Л.М. Обласна творча група  
(перший рік роботи). 

Засідання І. 

Формування когнітивної 

компетентності учнів на 

уроках української мови 

та літератури 

15.10.2015 8 – – Методичні 

рекомендації 

17  Кодимський С.С. Обласна творча група  

(перший рік роботи) 

Засідання І. 

Актуальні питання 

теорії та методики 

викладання фізичної 

культури у 1-4 класах 

23.10.2015 12 – – Методичні 

рекомендації 

18  Голубенко Т.С. Обласна творча група 
(перший рік роботи). 

Засідання І. 

Навчально-методичне 

забезпечення викладання 

шкільного курсу 

природознавства у 5 класі 

за новим 
Державним стандартом 
загальної освіти. 
Узагальнення матеріалів 

27.10.2015 5 – – Методичні 

рекомендації 

19  Міщенко Л.Б. Обласний науково-

практичний семінар 
Інформаційно- 

комунікаційна 

компетентність 

суб’єктів освітнього 

29.10.2015 82 – – Методичні 

рекомендації 
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простору  

дошкільного 

навчального закладу: 

проблеми та шляхи їх 

вирішення 

20  Шерстюк Л.М. 
 

Обласний науково-
практичний семінар 
Використання виховних 
технологій національно-
патріотичного 
спрямування на уроках 
української мови та 
літератури і в позакласній 
роботі 

29-30.09. 
2015 

27 – – Прес-реліз, 
методичні 
рекомендації  

21  Кодимський С.С. Обласна творча група  

(перший рік роботи). 

Засідання ІІ. 

Актуальні питання 

теорії та методики 

викладання фізичної 

культури у 1-4 класах 

23.10.2015 12 – – Методичні 

рекомендації 

22  Голубенко Т.С. Обласна творча група 
(перший рік роботи). 

Засідання ІІ. 
Навчально-методичне 
забезпечення 
викладання шкільного 
курсу природознавства у  
5 класі за новим 
Державним стандартом 
загальної освіти. 
Узагальнення матеріалів 

27.10.2015 5 – – Методичні 

рекомендації 

23  Коренева І.В. Обласний науково-

методичний семінар 
Проблеми та 

перспективи 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій у 

технологічній освіті 

11.11.2015 46 – – Прес-реліз 

24  Іваненко Н.Е. 

 
Обласна творча група 

(перший рік роботи). 

Засідання ІІ. 

Навчально-методичне 

забезпечення 

викладання інформатики 

у відповідності до 

Державних стандартів 

початкової та загальної 

середньої освіти 

 

19.12.2015 10 – – Методичні 

рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

25  Свєтлова Т.В. Обласний науково-

практичний семінар 
Професійне зростання 

учителя математики 

22.12.2015 25 – – Круглий стіл 

(діалог) 

26  Іваненко Н.Е. 

 
Обласна творча група 

(другий рік роботи). 

Засідання ІІІ. 

Навчально-методичне 

забезпечення викладання 

інформатики у 

відповідності до 

Державних стандартів 

початкової та загальної 

середньої освіти» 

19.12.2015 10 – – Методичні 

рекомендації 

 

 

Результати методичних напрацювань висвітлено під час участі методистів КЗ 

СОІППО у Міжнародних та Всеукраїнських заходах (таблиця 5.1.4). 
 

Таблиця 5.1.4 

 

Висвітлення методичних напрацювань під час участі методистів  
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1  Фурман О.О. Всеукраїнський он-лайн 

семінар  
Організація освітнього процесу 

для дітей з аутизмом у 

дошкільному навчальному 

закладі 

29.01.2015 51 – Участь 

2  Ященко В.В. Всеукраїнська он-лайн нарада  
Упровадження та розвиток ІКТ 

у регіонах за підтримки 

Інституту інноваційних 

технологій та змісту освіти 

Міністерства освіти і науки 

України  

23.02.2015  40 – Участь 

3  Клюніна Н.В. Всеукраїнська нарада щодо 

практичної реалізації проекту 

Європейського Союзу «E 

TwinningPlus» (м. Київ) 

01.03.2015 25 2 Участь 
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1 2 3 4 5 6 8 

4  Фурман О.О. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція  
Дошкільна освіта: інновації для 

особливих дітей 

30.03.2015 30 1 Участь 

5  Міщенко Л.Б. Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

Фізичне виховання дітей 

дошкільного віку у ДНЗ 

05.04.2015 25 2 Участь 

6  Захарченко І.О. Всеукраїнський семінар 
Вивчення світової літератури в 

контексті сучасності 

15.04.2015 1 5 Участь 

7  Давидова Ю.І. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Військово-патріотичне 

виховання учнівської та 

студентської молоді: сучасні 

виклики та стратегії дій 

 

21-22.04. 

2015 

50 4 Участь 

8  Декунова З.В. 

Лавська А.М. 
Всеукраїнський ве-бінар 
Навчання математики в 1 класі. 

Методично-дидактичні аспекти  

26-27.03. 

2015 

32 – Участь 

9  Міщенко Л.Б. Всеукраїнська науково-

практична on-line конференція 

Дошкільна освіта: інновації для 

особливих дітей 

30.03. 2015 42 – Участь 

10  Голубенко Т.С.  Всеукраїнський навчальний 

семінар 

Експертні групи з визначення 

порогового бала «склав/ не 

склав» 

31.03.2015 р 30 2 Участь 

11  Ященко В.В. Всеукраїнський семінар 
Використання мультимедійних 
навчальних матеріалів та 
реалізація проекту 
«Розумники» для освітніх 
закладів України 

16.04.2015 25 – Участь 

12  Удовиченко І.В., 

Ященко В.В. 
Всеукраїнський ве-бінар 
Ефективне управління 

інноваційною діяльністю 

загальноосвітніх навчальних 

закладів засобами ІКТ  

23.04.2015 62 – Участь 

13  Юрченко Л.І. Всеукраїнський національний 
навчально-практичний 
тренінг  
Міжнародні стандарти 
громадсько-активних шкіл у 
контексті сучасних змін 

27.-

28.04.2015 

35 2 Участь 

14  Ященко В.В. Всеукраїнський семінар 
«Хмарні» сервіси в освіті 

 

14-

15.05.2015 

40 – Участь 
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15  Клюніна Н.В. Всеукраїнський семінар 
методистів іноземних мов 
обласних (міських) інститутів 
післядипломної педагогічної 
освіти щодо особливостей 
викладання предмета у 2015-
2016 н.р. 

19-21.05. 

2015 

25 – Участь 

16  Лавська А.М., 

Декунова З.В. 
Всеукраїнський ве-бінар  
Курс «Інформатики» 2-3 класи 

у межах інтерактивної творчої 

школи вчителів початкових 

класів  

21.05.15 2 – Участь 

17  Третьякова О.В. Всеукраїнський семінар  
щодо викладання предметів 

духовно-морального 

спрямування  

Червень 

2015 

25 – Участь 

18  Клюніна Н.В. 

 
Всеукраїнський семінар  

Удосконалення мовленнєвої та 

країнознавчої компетенції», 

«Підготовка учасників до 

іспиту рівня В2» 

 

06.07-

17.07.15 

12 – Прес-реліз  

19  Міщенко Л.Б. Всеукраїнський проблемний 

семінар  
Формування основ здорового 

способу життя суб’єктів 

освітнього простору ДНЗ: 

проблеми та шляхи вирішення 

 

08-12.06. 

2015 

25 – Участь 

20  Міщенко Л.Б. Всеукраїнська авторська 

школа інноватики професора 

Якименко С.І. Інтегрована 

особистісно -орієнтована 

освітня технологія у 

дошкільному навчальному 

закладі 

 

14-15.06. 

2015 

25 – Участь 

21  Міщенко Л.Б. Міжнародний психолого-

педагогічний фестиваль 
«Перспектива»  

06.-12.07. 

2015 

75 – Участь 

22  Міщенко Л.Б. Всеукраїнський фестиваль-

огляд матеріалів з досвіду 

роботи вихователів за темою 

«Україна – рідний край»  

 

02.09.2015 55 – Член журі 

обласного 

етапу 

23  Нікітін Ю.О. 

Удовиченко І.В.,  

Іваненко Н.Е. 

Каленик О.В. 

Перлик В.В. 

ХХІІІ Всеукраїнська 

конференція  
Асоціації керівників закладів 

освіти «Відроджені гімназії 

України»  

 

23.09.2015 150 5 Участь 
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24  Голубенко Т.С. 

Шерстюк Л.М. 
Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Організація та проведення 

загальнодержавних тестувань 

різних ставок: ігри 

«Соняшник» і «Геліантус» та 

зовнішнє незалежне 

оцінювання 

21-23.09. 

2015 

130 2 Участь 

25  Шерстюк Л.М. Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

Формування української 

ідентичності учнів на уроках 

української мови і літератури 

24-25.09. 

2015 

25 1 Участь 

26  Третьякова О.В. Всеукраїнський семінар  
щодо викладання 

багатокультурності, 

регіональних аспектів історії 

Другої світової війни   

29-30.09. 

2015 

35 2 Участь 

27  Клюніна Н.В. Всеукраїнський семінар 

щодо особливостей викладання 

предмета у 2015-2016 н.р. 

01.10.2015 25 1 Участь 

28  Свєтлова Т.В. Всеукраїнський науково-

практичний семінар 
вивчення математики в умовах 

переходу на нові навчальні 

програми в 7 класі 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

07-08.10. 

2015 

25 1 Участь 

29  Іваненко Н.Е. Міжнародна освітня он-лайн 

конференція INTEL для 

України та країн СНД Нові 

горизонти ІКТ для сталого 

розвитку та освіти»  

10.10.-

30.11.2015 

60 – Участь 

30  Іваненко Н.Е. Всеукраїнський круглий стіл  
Національно-патріотичне 

виховання дітей і молоді – 

опора української державності 

15.10.2015 51 – Участь 

31  Коренева І.В. Всеукраїнський семінар 

Модернізація методів, форм і 

засобів у роботі вчителя 

трудового навчання (технологій) 

15-

16.10.2015 

22 

(3) 

1 Участь 

32  Третьякова О.В. Пілотний проект ОБСЄ 
«Календар прав людини»  

19-

21.10.2015 

35 – Участь 

33  Попов В.Д. Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

Вивчення географії України в 

умовах переходу на нові 

навчальні програми  

в 8-9 класах загальноосвітніх 

навчальних закладів 

20-

21.10.2015 

25 2 Участь 
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34  Кодимський С.С.,  

Давидова Ю.І. 
Всеукраїнський семінар 
Національно-патріотичне 

виховання та фізична культура 

21.10.2015 70 2 Участь 

35  Третьякова О.В. Всеукраїнський науково-

практичний семінар  
Освіта прав людини для 

демократичного громадянства  

26-30.10. 

2015 

35 1 Участь 

36  Метейко А.В., 

Свєтлова Т.В. 
Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Проблеми організації дослідно-

експериментальної діяльності в 

галузі навчання природничо-

математичних дисциплін 

27.10.2015 115 – Участь, 

статті 

37  Давидова Ю.І.,  

Каленик О.В. 
Всеукраїнський семінар-

тренінг  
Методика впровадження 

програми виховних заходів з 

питань протидії торгівлі 

людьми «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська 

позиція» 

28-30.10. 

2015 

30 – Участь 

38  Удовиченко І.В., 

Третьякова О.В. 
Всеукраїнський семінар 

Сучасні мультимедійні 

технології у викладанні історії 

Другої світової війни та 

Голокосту 

24-25.11. 

2015 

35 3 Організація, 

участь 

39  Удовиченко І.В. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Інноваційні освітньо-виховні 

стратегії в сучасному світі: 

змістовий та стратегічний аспект 

26-27.11. 

2015 

150 2 Рецензування 

збірника 

наукових 

статей, участь 

40  Іваненко Н.Е. Всеукраїнська он-лайн 

конференція «ITEA 2015» Нові 

інформаційні технології в 

освіті для всіх 

27.11.2015 80 – Участь, тези 

41  Попов В.Д. XІ Всеукраїнський учнівський 

турнір юних географів 

01-05.11. 

2015 

200 3 Член 

оргкомітету 

42  Іваненко Н.Е. Всеукраїнська науково-

практична конференція 
Сучасні інноваційні технології 

національно-патріотичного 

виховання в закладах освіти 

України 

 

25-27.11. 

2015 

250 3 Участь 

43  Шерстюк Л.М. Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

Формування української 

ідентичності учнів на уроках 

української мови і літератури 

 

24-25.09. 

2015 

25 4 Участь 
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44  Третьякова О.В. Всеукраїнська науково-

практична конференція 
Інноваційні освітньо-виховні 

стратегії в сучасному світі 

змістовий та психологічний 

аспект  

26-27.11. 

2015 

60 – Участь 

45  Давидова Ю.І.,  

Каленик О.В. 
Всеукраїнський семінар-

тренінг  
Методика впровадження 

програми виховних заходів з 

питань протидії торгівлі  

людьми «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська 

позиція» 

01-02.12. 

2015 

30 – Участь 

46  Удовиченко І.В. Всеукраїнський 

методологічний семінар 

Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року» як засіб 

формування компетентного 

педагога 

03.12.2015 30 5 Виступ, 

участь 

47  Попов В.Д. 

Троіцька М.Є., 

ЧеканськаЛ.М.

НіколаєнкоС.П 

Луценко С.М. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

за підсумками польсько-

українського проекту «Шкільна 

академія підприємництва 3» 

07.12.2015 70 – Участь 

виступ, 

Прес-реліз  

48  Удовиченко І.В., 

Сагалаєва Н.В., 

Остапенко О.І. 

Інструктивно-методичний 

он-лайн-семінар з 

Всеукраїнською участю 

Навчальні предмети, винесені 

на ЗНО у 2016 році: географія 

08.12.2015 20 6 Організація, 

участь 

49  Давидова Ю.І. ІІІ Всеукраїнський заочно-

дистанційний етап конкурсу 

«Класний керівник року» 

07-11.12. 

2015 

– – Оцінювання 

робіт 
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1.  Коренева І.В. Обласний семінар-

практикум МНВК  
Методика розробки робочих 

навчальних планів за 

робітничими професіями у 

МНВК 

14.01.2015 15 – Круглий стіл 

з розробки 

робочих 

навчальних 

планів за 

робітничими 

професіями 

2.  Свєтлова Т.В. Обласний інструктивно-

методичний семінар 

Організаційно-методичні 

аспекти проведення ДПА та 

ЗНО з математики у 2014- 

2015 н.р. 

15.01.2015 25 – Круглий стіл 

(діалог) 

3.  Шерстюк Л.М. Обласний інструктивно-

методичний семінар-нарада 

Методичні аспекти проведення 

Всеукраїнської українознавчої 

гри «Соняшник» – 2015» для 

районних, міських 

координаторів гри «Соняшник» 

15.01.2015  25 – Прес-реліз  

4.  Сердюк О.П. Обласний семінар 

Виховання духовної культури 

особистості на уроках 

музичного мистецтва 

12.02.2015 23 1 Прес-реліз  

5.  Шерстюк Л.М. Літературно-педагогічна 

студія  
Особливості написання творів 

малих жанрів 

14.02.2015 12 – Прес-реліз 

6.  Удовиченко І.В. 

Міщенко Л.Б. 
Авторський науково-

практичний семінар 

Науково-методичний супровід 

базового компоненту 

дошкільної освіти в дошкільних 

навчальних закладах 

25.02.2015 200 1 Прес-реліз 

7.  Третьякова О.В. Обласний навчально-

методичний семінар 
Професійна підготовка 

вчителя як одна з форм 

правової освіти 

 

12.03.2015 15 – Прес-реліз 

СОІППО 
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8.  Міщенко Л.Б. 

Декунова З.В. 

Лавська А.М. 

Методичний порадник 

Проблеми наступності 

дошкільної та початкової освіти 

12.03.2015 26 2 Методичні 

рекомендації 

9.  Третьякова О.В. Обласний навчально-

методичний семінар  
Професійна підготовка 

вчителя як одна з форм 

правової освіти 

12.03.2015 15 – Методичні 

рекомендації 

10.  Свєтлова Т.В. Обласна інструктивно-

методична нарада 
Проведення міжнародної 

математичної гри «Кенгуру» 

13.03.2015 23 – Круглий стіл 

(діалог) 

11.  Давидова Ю.І. Обласний семінар 

Організація виховної роботи у 

позанавчальний час та 

дозвілля школярів у період 

канікул 

18.03.2015 20 – Методичні 

рекомендації 

12.  Сєрих Л.В. Обласний семінар  

Теорія та методика взаємодії 

загально-освітніх та поза-

шкільних навчальних закладів 

в естетичному вихованні 

підлітків 

 

18.03.2015 25 – Збірник 

науково-

методичних 

праць  

13.  Удовиченко І.В. 

Міщенко Л.Б. 
Обласний науково-

практичний семінар 

Гурткова робота в дошкільному 

навчальному закладі – 

ефективний шлях формування 

творчої особистості 

 

26.03.2015 35 3 Прес-реліз 

14.  Коренева І.В. Обласний семінар-

практикум  
Мистецтво використання 

освітніх технологій на уроках 

трудового навчання  

 

01.04.2015 27 1 Круглий стіл, 

майстер-

класи 

15.  Міщенко Л.Б. 

Декунова З.В. 

Лавська А.М. 

Методичний порадник 

Проблеми наступності 

дошкільної та початкової 

освіти 

02.04.2015 22 2 Методичні 

рекомендації 

16.  Третьякова О.В. Обласний історико-правовий 

семінар  
Патріотичне виховання 

учнівської молоді на уроках 

суспільних дисциплін в 

умовах сучасного навчального 

закладу 

 

 

15.04.2015 25 – Буклети, 

методичні 

рекомендації 
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17.  Ященко В.В. Обласний семінар-

практикум 
Розбір олімпіадних завдань  

ІІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади з інформатики 2014-

2015 н. р. 

15.04.2015 20 – 

Прес-реліз 

18.  Фурман О.О. 

Прядко Л.О. 
Обласний семінар  
Реалізація навчально-

виховного процесу в 

інклюзивному навчальному 

закладі 

21.04.2015 23 – 

Методичні 

рекомендації 

19.  Коренєва І.В. Обласний семінар-нарада 
Створення умов для 

самореалізації та професійного 

самовизначення учня 

24.04.2015 15 3 Пленарне 

засідання, 

круглий стіл 

з питань 

профільної 

освіти 

20.  Голубенко Т.С., 

Метейко А.В., 

Успенська В.М., 

Коростіль Л.А. 

Обласний семінар 
Інноваційна діяльність 

учителя біології, хімії, 

природознавства, основ 

здоров’я у процесі роботи з 

обдарованими учнями 

28-29.04. 

2015 

17 1 Прес-реліз, 

стаття в 

газеті 

«Педагогічна 

трибуна», 

методичні 

рекомендації 

21.  Перлик В.В., 

Давидова Ю.І. 
Обласний семінар  
Специфіка функціонування 

закладів освіти в сучасних 

умовах розвитку 

регіонального освітнього 

середовища 

 

29.04.2015 22 – Прес-реліз, 

методичні 

рекомендації. 

22.  Давидова Ю.І. Обласний семінар  
Виховання патріотизму та 

національної свідомості учнів 

 

05.05.2015 19 – Методичні 

рекомендації  

23.  Удовиченко І.В. Обласний семінар-нарада 

Актуальні аспекти роботи з 

талановитою учнівською 

молоддю 

 

06.05.2015 35 3 Методичні 

рекомендації  

24.  Давидова Ю.І. Обласний семінар 

Профілактика правопорушень 

серед учнівської молоді 

12.05.2015 12 – Методичні 

рекомендації 

25.  Голубенко Т.С. 

Успенська В.М. 
Обласний семінар 
Модель сучасного 

здоров’яспрямованого 

навчального закладу 

12-13.05. 

2015 

21 – Прес-реліз, 

стаття в 

газеті 

«Педагогічна 

трибуна», 

методичні 

рекомендації 
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26.  Міщенко Л.Б. 

Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

Методичний порадник 

Проблеми наступності 

дошкільної та початкової 

освіти. Працівники районного 

відділу освіти, які опікуються 

дошкульною та початковою 

освітою, педагоги 

загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних 

закладів освіти м. Лебедина 

14.05.2015 33 1 Методичні 

рекомендації 

27.  Ященко В.В. Обласний навчально-

практичний семінар 
Використання вільного 

програмного забезпечення під 

час вивчення шкільного курсу 

інформатики. Linux-

орієнтована інформатика 

20.05.2015 12 2 Прес-реліз, 

круглий стіл 

28.  Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б., 

Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

Авторський науково-

практичний семінар 

Мнемотехніка – новітня 

технологія ефективного 

засвоєння інформації в умовах 

сучасної освіти 

 

25-

26.05.2015 

250 1 Прес-реліз 

29.  Нікітін Ю.О., 

Удовиченко І.В. 
Обласний семінар-нарада 

Акценти педагогічної 

діяльності: 2015-2016 н.р. 

 

25.08.2015 25 – Доповідь- 

презентація, 

методичні 

рекомендації  

30.  Захарченко І.О. Обласний семінар 

Сучасні підходи до процесу 

вивчення світової літератури 

 

07.09.2015 19 – Методичні 

рекомендації 

31.  Удовиченко І.В., 

Голубенко Т.С. 
Обласний інструктивно-

методичний семінар 
«Геліантус – 2015» 

 

07.09.2015 25 – Прес-реліз 

32.  Метейко А.В. Обласний вебінар  
Пріоритетні напрями 

викладання хімії в 7-х класах, 

відповідно до Державного 

стандарту загальної середньої 

освіти 

07.09.2015 123 – Відеозапис з 

розміщенням 

на сайті 

СОІППО та 

власному 

каналі 

YouTube 

33.  Голубенко Т.С Обласний інструктивно-

методичний семінар 
Організація та проведення 

Міжнародної природознавчої 

гри «Геліантус» 

07.09.2015 16 – Круглий стіл 

(діалог), 

рекомендації 

семінару, 

висвітлено на 

сайті 

СОІППО 
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34.  Голубенко Т.С., 

Успенська В.М. 
Обласний інструктивно-

методичний семінар 
Організація та проведення 

Міжнародного інтерактивного 

учнівського природничого 

конкурсу «Колосок» 

14.09.2015 17 – Круглий стіл 

(діалог), 

рекомендації 

семінару, 

прес-реліз 

35.  Корень Л.В. Методичний порадник 

Організація роботи 

методичного кабінету з 

виявлення, узагальнення, 

поширення передового 

педагогічного досвіду 

Краснопільського району 

16.09.2015 5 – Довідка  

36.  Карпуша В.М. Обласний семінар  
Організація творчої діяльності 

обдарованих учнів засобами 

навчального предмету 

«Фізика» 

17.09.2015 28 – Прес-реліз 

37.  Ященко В.В. 

Петрова Л.Г. 

Шевченко Т.О. 

Лобода В.В. 

 

Обласний навчально-

методичний семінар 
Використання якісних 

електронних педагогічних 

засобів для розробки 

електронного контенту 

21.09.2015 18 – Прес-реліз, 

круглий стіл 

38.  Корень Л.В. Обласний семінар-

практикум  

Передовий педагогічний 

досвід у дії 

23-

24.09.2015 

25 – Буклет 

39.  Сєрих Л.В. Обласний семінар 

Естетичне виховання підлітків 

засобами дисциплін художньо-

естетичного циклу для 

вчителів образотворчого 

мистецтва. учителів дисциплін 

художньо-естетичного циклу 

24.09.2015 26 1 Збірник 

науково-

методичних 

праць  

40.  Сукачова Н.М. Обласний семінар-нарада 

Нормативно-правове, 

інформаційно-методичне 

забезпечення процесу роботи з 

педагогічними кадрами 

області у 2015-2016 н.р. 

 

24.09.2015 25 – Інструктаж 

41.  Третьякова О.В. Обласний семінар  
Специфіка підготовки учнів 

до участі в олімпіадних 

змаганнях з історії та основ 

правознавства 

 

 

24.09.2015 19 – Методичні 

рекомендації 
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42.  Декунова З.В. 

Лавська А.М. 

Міщенко Л.Б. 

Методичний порадник 
Методична допомога з 

проблеми наступності 

дошкільної та початкової 

освіти Краснопільського 

району 

27.09.2015 25 2 Методичні 

рекомендації 

43.  Удовиченко І.В. 

Клюніна Н.В. 
Обласний інструктивно-

методичний семінар з 

міжнародною участю  

Гете Інституту  

Планування занять, навчання 

аудіюванню, читанню,  

письму; робота з лексичним  

та граматичним матеріалом 

29.09.2015 25 1 Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

44.  Попов В.Д. 

Ященко В.В. 
Обласний семінар 

Використання інформаційно-

комунікативних технологій на 

уроках економіки і в 

позакласній роботі 

01.10.2015 16 – Методичні 

рекомендації 

45.  Карпуша В.М. Обласний семінар-тренінг 
Розв’язування задач з 

астрономії як шлях 

формування предметних 

компетентностей учнів 

 

01.10.2015 31 – Прес-реліз , 

методичні 

рекомендації 

46.  Корень Л.В. Методичний порадник 

Організація роботи 

методичного кабінету з 

виявлення, узагальнення, 

поширення передового 

педагогічного досвіду  

м. Шостки 

07-

08.10.2015 

12 – Довідка  

47.  Клюніна Н.В. 

 
Обласний методико-

дидактичний семінар  
Гете Інституту «Формування 

фонетичної компетенції», 

«Формування граматичної 

компетенції», «Підготовка 

учнів до іспитів на рівнях  

А1-В2» 

 

12.10-

16.10.15 

18 – Методичні 

рекомендації 

48.  Удовиченко І.В., 

Третьякова О.В. 
Обласний семінар-нарада за 

участю представників ОБСЄ 

Календар прав людини 

 

19-

21.10.2015 

35 3 Прес-реліз  

49.  Коренева І.В. Обласний семінар-нарада 
Особливості 

профорієнтаційної роботи в 

умовах профільного навчання 

23.10.2015 15 – Прес-реліз, 

методичні 

рекомендації 
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50.  Коренева І.В. Обласний семінар 
Організаційно-методичне 

забезпечення проведення  

ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

трудового навчання у 2015-

2016 навчальному році 

28.10.2015 22 – Методичні 

рекомендації 

51.  Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний науково-

практичний семінар 

Інформаційно-комунікаційна 

компетентність суб’єктів 

освітнього простору 

дошкільного навчального 

закладу: проблеми та шляхи їх 

вирішення 

29.10.2015 25 2 Методичні 

рекомендації 

52.  Захарченко І.О. Обласний семінар 

Світова література в дискурсі 

ХХІ ст.: методичний аспект 

04.11.2015 20 – Методичні 

рекомендації 

53.  Коренева І.В. Обласний семінар-

практикум Організація 

роботи учнів у майстернях. 

Формування трудових умінь і 

навичок» 

04.11.2015 23 – Круглий стіл, 

майстер-

класи  

54.  Метейко А.В. 

Коростіль Л.А. 
Обласний семінар-

практикум 
Готовність учителів хімії до 

реалізації практичної 

складової поглибленого 

вивчення предмета та 

підготовки школярів до 

інтелектуальних змагань 

11.11.2015 27 – Методичні 

рекомендації 

55.  Ященко В.В., 

Ільченко Н.П., 

Шевченко Т.А., 

Павленко І.М., 

Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

Обласний семінар-практикум  

Особливості викладання 

предмету «Інформатика» у 

відповідності до вимог 

Державних стандартів 

початкової та загальної 

середньої освіти 

19.11.2015 20 – Прес-реліз, 

круглий стіл 

56.  Кодимський С.С. Обласний семінар 

Удосконалення фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-

масової роботи у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

20.11.2015 25 – Методичні 

рекомендації 

57.  Удовиченко І.В. 

Остапенко О.І. 

Сагалаєва Н.В. 

Обласна нарада-»круглий 

стіл» 

Специфіка проведення 

пробного та основного 

зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2016 році 

20.11.2015 20 6 Прес-реліз 
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58.  Удовиченко І.В. 

Міщенко Л.Б. 

Декунова З.В. 

Лавська А.М. 

Авторський науково-

практичний семінар-тренінг 

Технології продуктивного 

спілкування: технологія 

комунікації переконання, 

конфліктологія, техніки 

продуктивної критики 

08.12.2015 200 1 Прес-реліз 

59.  Удовиченко І.В. 

Міщенко Л.Б. 

Декунова З.В. 

Лавська А.М. 

Авторський науково-

практичний семінар 

Мнемотехніка: технологія 

ефективного засвоєння 

інформації в умовах сучасної 

освіти (інструкторський 

модуль) 

09.12.2015 200 1 Прес-реліз 

60.  Давидова Ю.І. 

Троїцька М.Є. 

 

Обласний семінар-практикум  

Попередження насильства в 

шкільному середовищі 

23.12.2015 25 – Методичні 

рекомендації 

 

Протягом звітного року вивчався та поширювався передовий педагогічний досвід: 

вивчення передового педагогічного досвіду навчальних закладів м. Шостки – «Робота з 

обдарованою учнівською молоддю» (28.04.2015, Каленик О.В.); 

вивчення передового педагогічного досвіду, вихователя Федоренко Т.О., вихователя 

Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 4 «Сонечко» – «Організація 

пошуково-дослідницької діяльності з дітьми у дошкільному навчальному закладі» 

(18.02.2015, Міщенко Л.Б.); 

вивчення передового педагогічного досвіду, учителя початкових класів 

Крівшенко Л.М., учителя початкових класів Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  

№ 25 м. Суми – «Технологія навчання молодших школярів діалогової взаємодії та вмінь 

ставити пізнавальні запитання до описових і пояснювальних текстів» (20.05.2015,  

Декунова З.В., Лавська А.М.); 

вивчення передового педагогічного досвіду «Світ навколо нас засобами 

образотворчого мистецтва» Кебець С.М., учителя образотворчого мистецтва Глухівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради (25.02.2015); 

поширювався передовий педагогічний досвід Москаленко А.А., учителя світової 

літератури Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Буринської районної ради – 

«Розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів на уроках світової літератури» 

(13.05.2015, Захарченко І.О.); 

поширювався передовий педагогічний досвід Кощій А.С., учителя хімії Степанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Сумської районної ради – «Використання 

електронних засобів навчання під час викладання хімії у загальноосвітніх навчальних 

закладах» (ознайомлення з матеріалами); 

поширювався передовий педагогічний досвід Крутової-Оникієнко О.О., учителя хімії 

Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради – 

«Змішане навчання як умова розвитку інтелектуальних здібностей учнів при вивченні хімії» 

(демонстрація майстер-класу). 

вивчення передового педагогічного досвіду, учителя математики  

Ворожко Л.В., учителя математики Будильського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Лебединської районної 

ради − «Упровадження інтерактивних технологій навчання для підвищення якості знань 

учнів на уроках математики» (28.10.2015, Свєтлова Т.В.); 



93 

 

вивчення передового педагогічного досвіду, учителя початкових класів 

Крівшенко Л.М.,  учителя початкових класів Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  

№ 25 м. Суми – «Технологія навчання молодших школярів діалогової взаємодії та вмінь 

ставити пізнавальні запитання до описових і пояснювальних текстів» (23.12.2015, 

Декунова З.В., Лавська А.М.). 

вивчення передового педагогічного досвіду, вихователя дошкільного закладу 

Федоренко Т.О.,  вихователя Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№ 4 «Сонечко» – «Організація пошуково-дослідницької діяльності з дітьми у дошкільному 

навчальному закладі» (07.10.2015, Міщенко Л.Б.). 

Окрім того, протягом звітного періоду видано друковані праці на допомогу методисту, 

вчителю та надано на допомогу районних (міських) методичних кабінетів (центрів). 

Управління навчальним закладом 

Юрченко Л.І. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів в Україні /  

Л.І. Юрченко // Освіта Сумщини. – 2014. – № 4 (24). – С. 23-28. 

Перлик В.В. Самовизначення особистості керівника навчального закладу в контексті 

модернізації системи освіти // Освіта Сумщини, № 3 (23), 2014 р. – С.19-23. 

Перлик В.В. Упровадження інноваційних підходів в управлінську діяльність 

загальноосвітніх навчальних закладів в умовах модернізації освіти // Освіта Сумщини,  

№ 1(25), 2015 р. – С.9-12. 

Кадрові питання 

Учительство – через покоління / Н.М. Сукачова // Педагогічна трибуна. – 2015. –  

№ 4. – С. 13. 

Банк даних про педагогічні династії загальноосвітніх навчальних закладів Сумської 

області. / Упор. Сукачова Н.М. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 125 с.  

Банк даних учителів-методистів Сумської області: текстовий варіант банку даних.– 

148 с. 

Аналітико-статистичні дані кадрового складу загальноосвітніх навчальних закладів 

Сумської області. / Упор. Сукачова Н.М. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 122 с.  

Педагогічний Олімп Сумщини. Збірка біографічних нарисів / Упор. Сукачова Н.М.:  

Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 122 с.  

Навчальні дисципліни в школі 

Російська мова та література  

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з російської мови та літератури у 2014-2015 навчальному році / Укл.  

І.О. Захарченко / Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 75 с. 

Біологія 

Голубенко Т. І Навіть досліджували щастя // Педагогічна трибуна. – 2015 – №1. – С. 4. 

ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 2014-2015 н.р. 

Інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. Т.С. Голубенко – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 

52 с. 

ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, 

2014-2015 н.р.: інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. Т.С. Голубенко.– Суми:  

РВВ СОІППО, 2015. – 80 с. 

Українська мова та література 

Рідне слово: навчальний посібник з розвитку мовлення. 5-11 класи /  

С.В. Цінько, Л.М. Шерстюк, В.Г. Дячкова та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 160 с. 

(схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української 

мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист 

ІІТЗО від 13.02.2013 р. № 14.1/12-Г-52) 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка на Сумщині. Інформаційно-аналітичний збірник/ Упор. Л.М. Шерстюк – 

Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 92 с. 
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Математика 

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математикиу 2014-2015 н.р. / Уклад. Т.В. Свєтлова / Інформаційно-аналітичний  

бюлетень. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 86 с. 

ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2014-2015 н.р.: 

інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. Т.В. Свєтлова – Суми: РВВ СОІППО, 2015. –  

89 с. 

Сучасний кабінет математики / Упор. Т.В. Свєтлова – Суми: РВВ СОІППО, 2015. –  

58 с. 

Свєтлова Т.В. Сучасний кабінет математики / Т.В. Свєтлова // Математика в школах 

України. – Х., 2015. – № 22-24.– С. 46-76. 

Олімпіади Сумщини з математики: ІІ етап / Упор. Т.В. Свєтлова – Суми: РВВ 

СОІППО, 2015. – 72 с. 

Олімпіади Сумщини з математики: ІІІ етап / Упор. Т.В. Свєтлова – Суми: РВВ 

СОІППО, 2015. – 60 с. 

Свєтлова Т.В. Система роботи з обдарованими учнями в контексті підготовки до 

олімпіади з математики: зб. наук. праць за матеріалами ІІ міжн. наук.-метод. конф. – Суми: 

ВВП «Мрія». 2015. – Ч. 1. – С.83-85. 

Історія  

Всеукраїнська учнівська олімпіада з правознавства у 2014-2015 н.р.: інформаційно-

аналітичний бюлетень / Упор. О.В. Третьякова – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 76 с. 

ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2014-2015 н.р. : 

інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. О.В. Третьякова – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 

79 с. 

Третьякова О.В. Трагедія Голодомору: незнищенні колоски проростають памятью // 

Педагогічна трибуна. – Суми РВВ СОІППО, 2015.– №11-12.– С.14-15 

Третьякова О.В. Формування громадянської компетентності умова розвитку 

демократичного суспільства // Педагогічна трибуна. – Суми РВВ СОІППО, 2015. – № 11- 

12. – С.18-19 

Фізика 

ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з фізики 2014-2015 навчальний рік: 

Інформаційно-аналітичний бюлетень / Укл. В.М. Карпуша. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. –  

44 с. 

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з 

астрономії. 2014-2015 навчальний рік: Інформаційно-аналітичний бюлетень / Укл. 

В.М. Карпуша. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 36 с. 

ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.  

2014-2015 навчальний рік: інформаційно-аналітичний бюлетень / Укл. В.М. Карпуша. – 

Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 44 с. 

ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії.  

2014-2015 навчальний рік: інформаційно-аналітичний бюлетень / Укл. В.М. Карпуша. – 

Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 36 с. 

Карпуша В.М. Формування предментних компетентностей учнів з астрономії в 

загальноосвітніх навчальних закладах / В.М. Карпуша, Є.В. Анохін, Р.П. Єременко, Д.В. 

Конопля // Формування предментних компетентностей учнів на уроках астрономії / упоряд.: 

В.М. Карпуша. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – C.2-7. 

Творчий розвиток учнів на уроках фізики: збірник статей / упоряд.: В.М. Карпуша. – 

Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 76 с. 

Хімія  

Метейко А.В. Форми методичної роботи з хімії щодо підвищення експериментальних 

умінь учасників освітнього процесу в системі післядипломної освіти // Проблеми організації 

дослідно-експериментальної діяльності в галузі навчання природничо-математичних 
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дисциплін: стаття Всеукраїнській науково-практичній конференції. – Дніпропетровськ: 

ОІППО, 2015. – С. 65-67. 

Організація викладання хімії у 2015-2016 навчальному році: метод. реком. для 

вчителів заг. навч. закладів / Уклад. Л.А. Коростіль, А.В. Метейко. – Суми: СОІППО, 2015. – 

60 с. 

Музичне мистецтво 

Сердюк О.П. Культура музичного сприймання як педагогічна культура / О.П. Сердюк 

// Вісник Черкаського університету. Черкаси. – 2015. – № 17 (350). – С.73-78. 

Сердюк О.П. Педагогічні умови формування культури музичного сприймання // 

Проблеми освіти: наук-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН 

України. – К., 2015. – Вип. 83. Ч. 2. – С. 27-31. 

Сердюк О.П. Методи та прийоми формування музичного сприймання у молодших 

школярів / О.П. Сердюк // Мистецтво та освіта 2015. – № 4 (78). С. 14-19. 

Сердюк О. П. Структура культури музичного сприймання [Текст] / О. П. Сердюк // 

«Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 

2015. – С. 73-75. 

Трудове навчання  

Коренева І.В. Знання і трудові навички у професії – рівноцінні // Педагогічна  

трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – № 1. – С. 5. 

Коренева І.В. Учитель трудового навчання. У цьому слові – великий зміст // 

Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – № 9. – С. 14. 

Коренева І.В. Учитель – не професія, а велике покликання // Педагогічна трибуна. – 

Суми: РВВ СОІППО, 2015. – № 9. – С. 15. 

Коренева І.В. Праця, що приносить радість і дарує щастя // Педагогічна трибуна. – 

Суми: РВВ СОІППО, 2015. – № 10. – С. 5. 

ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання, 

2014-2015 н.р.: інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. І.В. Коренева. – Суми: РВВ 

СОІППО, 2015. – 60 с. 

Спецвипуск. Міжшкільні навчально-виробничі комбінати. Досвід Сумщини. /  

І.В. Коренева // Трудове навчання в школі. – 2015. – № 18 (126). – С. 3-47. 

Земляки свідчать. Збірник етнографічно-краєзнавчих матеріалів / Коренева І.В. – 

Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 22 с. 

Географія, економіка 

Попов В.Д. За нами – майбутнє // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 

№ 10. – С. 7. 

Діагностування навчальних досягнень учнів з курсу «Загальна географія» на основі 6-

рівневої таксономії Б. Блума: посібник – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 86 с. 

ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2014-2015 н.р. 

Інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. В.Д. Попов. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. –  

72 с. 

ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, 

2014-2015 н.р.: інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. В.Д. Попов.– Суми: РВВ 

СОІППО, 2015. – 96 с. 

Обдарована учнівська молодь 

Удовиченко І.В., Панасюра Г.С. / Виявлення, підтримка, розвиток обдарованої  

дитини // Освіта Сумщини. – Суми РВВ СОІППО, 2015. – № 1. – С. 61-63. 

Удовиченко І.В. / Підкорюються олімпіадні вершини // Педагогічна  

трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – № 4. – С. 5-6. 

Виховна робота 

Давидова Ю.І. Інноваційні підходи щодо організації національно-патріотичного 

виховання учнів // Військово-патріотичне виховання учнівської і студентської молоді: 
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сучасні виклики та стратегії дій: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 

Миколаїв: ОІППО, 2015. – С. 33-35. 

Юрченко Л.І. Нормативно-правове забезпечення роботи з профілактики 

правопорушень серед учнівської молоді в загальноосвітньому навчальному закладі: Збірник 

методичних матеріалів / Укладач: Л.І. Юрченко – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 124 с. 

Юрченко Л.І. Національно-патріотичне виховання учнів: Збірник методичних 

матеріалів / Укладачі: Л.І. Юрченко, Ю.І. Давидова – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 100 с. 

Передовий педагогічний досвід 

Удовиченко І.В. / Учитель року: майстерність, творчість, новаторство // Педагогічна 

трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – № 2-3. – С. 3-10. 
Анотований каталог матеріалів кабінету передового педагогічного досвіду Сумської 

області (2014-2015 н.р.). / Упор. Корень Л.В. // За ред.. І.В. Удовиченко. – Суми: РВВ 
СОІППО, 2014. – 26 с. (26 с. – У.І.В.). 

Каталог публікацій працівників науково-методичного відділу післядипломної освіти 

Сумського ОІППО за 2014 рік / Упор. Л.В. Корень, І.В. Удовиченко // За ред.  

І.В. Удовиченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 18 с. 

Інклюзивна освіта 

«Інклюзивна компетентності педагога загальноосвітнього навчального закладу»/ О.О. 

Фурман // Освіта Сумщини. – 2015. – № 1 (25). – С. 55-57. 

На допомогу педагогам області – оновлення мобільної сторінки методиста на сайті КЗ 

СОІППО протягом року, де було висвітлено, окрім прес-релізів, прес-анонсів, інтерв’ю: 

– інформацію «Підбито підсумки конкурсу «Колосок»; 

– інформацію «Відчуйте красу навколишнього світу разом з «Геліантусом»; 

– інформацію «Організація та проведення загальнодержавних тестувань різних 

ставок: ігри «Соняшник» і «Геліантус» та зовнішнє незалежне оцінювання»; 

– інформацію «Про сприяння реалізації програми «Добрик-Всесвіт»; 

– інформацію «Навчально-методичне забезпечення викладання шкільного курсу 

природознавства у 5 класі за новим Державним стандартом загальної середньої освіти»; 

– інструктивно-методичні рекомендації з проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій у 2015-2016 навчальному 

році; 

– використання якісних електронних педагогічних засобів для розробки 
електронного контенту; 

– організація і проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної 
вправності «Бобер – 2015» і Всеукраїнського конкурсу «Web-дизайн, анімація, 
мультиплікація»; 

– особливості викладання предмету «Інформатика» у відповідності до вимог 
Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти); 

– навчально-методичне забезпечення викладання інформатики у відповідності до 
Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти»; 

– управління навчально-виховною діяльністю загальноосвітнього навчального 

закладу: сучасний погляд; 

– шкільне методичне об’єднання: сучасні підходи до планування роботи; 

– попередження насильства в шкільному середовищі; 

– питання наступності освіти на сучасному етапі її розвитку; 

– майбутнє держави починається з дошкільного закладу; 

– інформаційно-комунікаційний технології в дошкільній освіті та ін. 
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5.3. Школи педагогічної майстерності, школи молодого вчителя, обласні школи 

методиста, школи молодого керівника, творчі майстерні, лабораторії 

 

У роботі з педагогами області використано такі форми, як (таблиця 5.3.1). 

 

Таблиця 5.3.1 

 

Обласні школи передового педагогічного досвіду, педагогічної майстерності, 

молодого учителя, методиста 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу Дата проведення 

Загальна 

кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 

1 1 Коренева І.В. Обласна школа педагогічної 
майстерності  
Особливості організації 
позакласної роботи з трудового 
навчання 

21.01.2015 15 

2  Міщенко Л.Б. Обласна школа молодого 

методиста  

Сучасний підхід до організації 

методичної роботи в 

дошкільному навчальному 

закладі 

29.01.2015 12 

3  Коренева І.В. Обласна школа молодого 
вчителя  
Розвиток творчих здібностей 
учнів: модель взаємодії 
«учитель <> учень» 

25.02.2015 21 

4  Сердюк О.П. Обласна школа молодого 
вчителя Навчально-методичне 
забезпечення викладання 
мистецьких дисциплін та шляхи 
реалізації Державного стандарту 
«Мистецтво» 

19.03.2015 9 

5  Карпуша В.М. Обласна школа педагогічної 
майстерності 
Дидактична евристика в системі 
сучасної освіти (майстер-клас 
Охременко Н.О.) 

09.04.2015 17 

6  Сукачова Н.М. Обласна школа майбутнього 

учителя-методиста  
Процес атестації педагогічних 

працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів. Власна 

методична розробка 

15.04.2015 50 

7  Попов В.Д., 
Голобородько Н.В.,  

Костенецька І.В. 

Обласна школа педагогічної 

майстерності 
Розвиток критичного мислення  

школярів на уроках географії 

особистісно зорієнтованого 

спрямування 

16.04.2015 16 
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1 2 3 4 5 

8  Попов В.Д. Обласна школа молодого 

вчителя 

Інноваційні педагогічні 

технології та можливості їх 

використання у викладанні 

навчальних предметів 

шкільного курсу 

06.05.2015 9 

9  Сєрих Л.В. Обласна школа педагогічної 

майстерності  
Шляхи активізації пізнавальної 

діяльності учнів у процесі 

виконання живопису 

21.05.2015 12 

10  Коренева І.В. Обласна школа педагогічної 
майстерності 
Формування естетичного 
середовища засобами 
декоративно-ужиткового 
мистецтва» на базі Сумського 
обласного центру позашкільної 
освіти та роботи з талановитою 
молоддю 

16.09.2015 33 

11  Сєрих Л.В. Обласна школа методиста 
«Особливості викладання 
образотворчого мистецтва у 4 та 
7 класах» 

16.09.2015 24 

12  Коренева І.В. Обласна школа молодого 

вчителя  
«Інноваційні технології на 

уроках трудового навчання» 

21.09.2015 12 

13  Декунова З.В.,  

Лавська А.М. 
Обласна школа молодого 

вчителя  
Державний стандарт початкової 

освіти – вимога часу 

30.09.2015 28 

14  Перлик В.В. Обласна школа педагогічної 
майстерності  
Система планування роботи 
загальноосвітнього навчального 
закладу з урахуванням напрямків 
його діяльності та специфіки 
профілізації 

15-16.10.2015 25 

15  Попов В.Д., 
Голобородько Н.В., 

Богачова І.В. 

Обласна школа молодого 

вчителя 

Форми і методи дослідження 

навчальних досягнень учнів та 

критерії їх оцінювання. 

Таксономія Блума 

14.10.2015 9 

16  Клюніна Н.В. 

Рибаченко В.О. 
Обласна школа педагогічної 

майстерності  
Використання прислів’їв та 

ідіом на уроках англійської 

мови (майстер-клас Мичак О.В.) 

15.10.2015 18 
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17  Коренева І.В. Обласна школа педагогічної 

майстерності 

Формування естетичного 

середовища засобами 

декоративно-ужиткового 

мистецтва» на базі Сумського 

обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою 

молоддю 

16.09.2015 33 

18  Клюніна Н.В. 

Рибаченко В.О. 
Обласна школа педагогічної 

майстерності  
Використання прислів’їв та 

ідіом на уроках англійської 

мови (майстер-клас Мичак О.В.) 

15.10.2015 18 

19  Третьякова О.В. Обласна школа молодого 

вчителя  
Методичний супровід 

професійного зростання вчителя 

суспільних дисциплін» 

21.10.2015 18 

20  Міщенко Л.Б. Обласна школа молодого 

методиста 

Організація методичних форм 

роботи в дошкільному 

навчальному закладі 

11.11.2015 12 

21  Давидова Ю.І. 
 

Обласна школа молодого 
управлінця 
Шкільне методичне об’єднання: 
сучасні підходи до планування 
роботи 

25.11.2015 19 

 

5.4. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 

 

 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки визначає основні 

напрями, пріоритети, завдання державної політики в галузі освіти, кадрову і соціальну 

політику, спрямовану на підвищення якості й конкурентоспроможності освіти, вирішення 

стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти в нових економічних і 

соціокультурних умовах, її інтеграцію в європейський і світовий освітній простір.  

 Відповідно до нових соціальних завдань зростають вимоги до змісту і характеру 

управлінської діяльності керівників шкіл, якості та ефективності навчально-виховного 

процесу. Реалії сьогодення показують, наскільки сучасному керівнику необхідні знання з 

теорії та практики управління. Це потребує нової професійної компетентності.  

 Проблема підвищення якості професійної компетентності керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів освіти зумовлена зростанням вимог до рівня їх професійної 

майстерності.  

 Особливу роль у здійсненні реформ в освіті відіграє вдосконалення науково-

методичної рівня, реалізації особистісно орієнтованого, індивідуального та 

диференційованого підходу до підвищення професійної компетентності керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 КЗ СОІППО з метою поліпшення рівня діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів області ставить за потрібне пошук нових моделей управління школами та 

організацію ефективного науково-методичного супроводу роботи з керівними кадрами. 
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 Методичну, науково-методичну, навчальну та організаційну роботу з керівними 

кадрами області КЗ СОІППО протягом 2015 року здійснював 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 Сумської обласної державної адміністрації з 

питань освіти, Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина – 

2015». 

 Пріоритетними напрямами науково-методичної роботи методистів по роботі з 

керівними кадрами районних (міських) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти, 

директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів є удосконалення управлінської компетентності керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів. З метою реалізації цієї задачі організовано: 

 – науково-методичний супровід організації управлінської діяльності в ЗНЗ; 

 – навчання директорів та заступників директорів за напрямами модернізації 

управлінської діяльності;  

 – консультативно-методичну роботу з «молодими» директорами, заступниками 

директорів щодо підвищення фахової компетентності; 

 – інформаційно-аналітичну та організаційно-методичну допомогу з питань 

удосконалення методичної роботи; 

 – роботу за домінуючими напрямами управлінської діяльності. 

З метою професійного зростання керівників та відповідно до плану роботи Інституту, 

для директорів та заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів проводились 

семінари-практикуми, заняття шкіл молодого управлінця, шкіл резерву на заміщення 

керівних посад, науково-практичні семінари (таблиця 5.4.1.). 

Один із пріоритетних напрямів роботи з керівниками загальноосвітніх навчальних 

закладів – робота з новопризначеними та малодосвідченими директорами та навчання 

керівників шкіл, підготовка кадрового резерву. Робота з особами, зарахованими до кадрового 

резерву на посади директора школи, проводиться відповідно до плану роботи КЗ СОІППО. 

 

Таблиця 5.4.1 

 

Форми організації науково-методичної роботи за напрямом «управлінська діяльність» 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Юрченко Л.І. Обласний науково-практичний 

семінар 

Майстер-клас у системі 

управлінської діяльності 

керівника загальноосвітнього 

навчального закладу 

 

 

30.03.2015 22 – Рекомендації 

Прес-реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Юрченко Л.І. Обласна школа молодого 

управлінця 

Контрольно-аналітична 

діяльність директора школи 

15.04.2015 18 1 Рекомендації 

Прес-реліз 

3 Юрченко 

Л.І. 

Обласна школа молодого 
управлінця 
Управління навчально-
виховною діяльністю 
загальноосвітнього закладу: 
сучасний погляд 

23.09.2015 17 1 Рекомендації 

Прес-реліз 

 

Протягом 2015 року проводились групові та індивідуальні консультації з питань 

діяльності навчального закладу: планування роботи, контрольно-аналітичної, методичної 

діяльності, організації роботи з батьківським та учнівськими колективами, громадськістю, 

ефективності роботи школи.  

 Відповідно до принципів наступності, плановості, науковості і технологічності, 

актуальності, практичної спрямованості, структурованості та з метою розвитку професійного 

кадрового потенціалу, задоволення потреб освітньої галузі у фахівцях з високим рівнем 

професіоналізму та сучасної культури управління, КЗ СОІППО проводиться постійна робота 

щодо забезпечення підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

  Так у 2015 році оновились освітні програми щодо забезпечення випереджального 

характеру і гнучкості, диференціації змісту післядипломної освіти для різних категорій 

управлінських кадрів, модульна структура навчального плану курсів підвищення кваліфікації 

з урахуванням загальноосвітніх тенденцій реформування системи освіти України. 

Урізноманітнились моделі, форми й технології навчання.  

Для директорів загальноосвітніх навчальних закладів розроблено програми експрес-

курсів: «Організаційно-управлінські засади впровадження Державного стандарту базової 

середньої освіти» (40 годин); «Особливості діловодства та документообігу в навчальному 

закладі»; (40 годин). 

Для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів – проблемно-тематичні курси «Психолого-організаційні аспекти 

управління педагогічними працівниками в освітніх округах» (148 годин); «Інформаційні 

технології – освіта для керівників навчальних закладів» (148 годин). 

Методисти по роботі з керівними кадрами КЗ СОІППО координують роботу 

методичних служб районів (міст), які опікуються роботою керівних кадрів; здійснюють 

організаційно-методичний супровід науково-практичних семінарів, шкіл молодого 

управлінця для директорів, заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

5.5. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників 

 

Організаційними формами роботи КЗ СОІППО з педагогами області є: 

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (І, ІІ тури). 

2. Всеукраїнський турнір «Моє покликання – методист». 

3. Всеукраїнський конкурс «На кращий інноваційний урок фізичної культури та урок 

фізичної культури з елементами футболу». 

4. Обласний «День методиста». 

5. Обласний «День дошкілля». 

6. Обласний фестиваль «Гармонія руху». 
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Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 18.09.2014 № 1053 «Про проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2015», листа Міністерства освіти і науки України від 05.11.2014 

№ 1/9-578 щодо організації та проведення третього (заключного) туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2015», наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 06.02.2015 № 87-ОД «Про підсумки ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2015», у період з 27 до 30 січня 2015 року проведено ІІ (обласний) тур 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015».  

Конкурс відбувся за номінаціями: українська мова та література, хімія, 

правознавство, образотворче мистецтво. За результатами проведення І районного (міського) 

туру конкурсу, який відбувся у 304 навчальних закладах області та залучив до участі 

322 учителів, на розгляд журі обласного конкурсу подано 61 матеріал переможців І туру 

конкурсу «Учитель року – 2015» з 25 районів (міст) області, зокрема за номінаціями: 

українська мова та література (21 робота), хімія (16 робіт), правознавство (16 робіт), 

образотворче мистецтво (8 робіт). Найбільшу кількість конкурсних матеріалів (по 4 роботи) 

підготовлено управлінням освіти, молоді та спорту Кролевецької райдержадміністрації, 

відділом освіти Липоводолинської райдержадміністрації, управлінням освіти і науки 

Сумської міської ради, відділом освіти Глухівської міської ради, відділом освіти виконавчого 

комітету Лебединської міської ради.  

Позитивним є підвищення загального рівня естетичного оформлення конкурсних 

матеріалів. Стилістикою, використанням дизайнерського підходу вирізнялися конкурсні 

матеріали з образотворчого мистецтва, підготовлені управлінням освіти і науки Сумської 

міської ради. За підсумками очно-заочного етапу змагань учасниками очного етапу визнано 

20 учителів загальноосвітніх навчальних закладів області (м. Лебедин, м. Суми – по  

4 учителі з кожного; Кролевецький, Липоводолинський райони – по 3 учителі з кожного; 

Білопільський район – 2 учителі; Сумський район, м. Глухів, м. Конотоп, м. Шостка – по  

1 учителю з кожного).  

Очний етап конкурсу складався з конкурсних випробувань: творче завдання 

(підготовка, реалізація, презентація освітнього проекту), майстер-клас, презентації світу 

захоплень, проведення та аналізу конкурсного уроку. Із загальної кількості переможців  

ІІ (обласного) туру конкурсу 75 % становили представники міських закладів освіти.  

Під час проведення двох етапів обласного туру конкурсу учасникам створено умови, 

максимально наближені до проведення ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року». Зокрема, під час відбіркового етапу третього (заключного) туру конкурсу 

членами фахового журі оцінювалися: блог учителя; майстер-клас, проведений конкурсантом; 

фахова майстерність (конкурсне випробування проводилось в он-лайн режимі на базі ОІППО 

кожного регіону після завершення реєстрації учасників третього (заключного) туру 

конкурсу. При цьому, оцінювання блогу відбувалося за такими критеріями та показниками: 

змістовність (тематика, актуальність, зміст, авторська позиція); технологічність (дизайн 

оформлення та мультимедійність); соціальність (інтерактивність, наявність зворотного 

зв’язку, оцінка контенту блогерами та користувачами, результативність роботи, мережева 

культура); значимість (навчальна цінність, інноваційність, різноманітність та кількість 

відвідувань).  

За результатами конкурсних змагань переможцями ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» визнано:  

– у номінації «українська мова та література» – Сенченко Тетяну Павлівну – 

учителя української мови та літератури Кролевецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 Кролевецької районної ради; 

– у номінації «хімія» – Крутову-Оникієнко Ольгу Олександрівну – учителя хімії 

Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради;  
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– у номінації «правознавство» – Василишину Галину Володимирівну – учителя 

правознавства Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми; 

– у номінації «образотворче мистецтво» – Щербань Ліну Григорівну – учителя 

образотворчого мистецтва Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми.  

Лауреатами ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

визнано:  

– у номінації «українська мова та література» – Шеденко Ніну Володимирівну 

(Берестівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради), 

Гончаренко Світлану Олексіївну (Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15  

ім. Д.Турбіна м. Суми), Зазеко Ольгу Володимирівну (Лебединська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 Лебединської міської ради), Осетрову Світлану Михайлівну (Степанівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Сумської районної ради);  

– у номінації «хімія» – Древаль Оксану Анатоліївну (Лебединська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської міської ради), Дубину Світлану Володимирівну 

(Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми), Кузеванову Ольгу Вікторівну 

(Глухівська загальноосвітня школа- інтернат І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми Сумської 

обласної ради), Рихлік Ольгу Ігорівну (Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 13 Конотопської міської ради);  

– у номінації «правознавство» – Сутулу Тетяну Олегівну (Ворожбянський 

навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад № 1 Білопільської районної ради), Шиян Ольгу Миколаївну (Лебединська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської ради), Лупійко Петра 

Олексійовича (Семенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної 

ради), Пасяк Владислава Володимировича (Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 ім. М.Лукаша Кролевецької районної ради);  

– у номінації «образотворче мистецтво» – Сірик Оксану Іванівну (Капустинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради), Гурську Оксану 

Миколаївну (Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Лебединської міської 

ради), Прядко Наталію Василівну (Кролевецький навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад № 4 Кролевецької 

районної ради), Пасько Світлану Олексіївну (Товстянський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної 

ради. 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок фізичної 

культури та урок фізичної культури з елементами футболу», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.09.2011 № 1030, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 23.11.2011 за № 1336/20074, у ІІІ (фінальному) турі Всеукраїнського 

конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами 

футболу», який відбувся 24-26 листопада 2015 року на базі Скандинавської 

гімназії м. Київ узяв участь учитель фізичної культури Сумської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 9 Резніченко Людмила Володимирівна, яка виборола ІІІ місце. 

З метою виявлення та популяризації кращих напрацювань методистів у 2015 році 

проведено ІV Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання – методист» за участю 

педагогічних працівників інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти, які 

обіймають посади методистів, керівників та методистів Р(М)МК(Ц) з питань організації 

психологічної служби та соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю. 

Усього на розгляд фахового журі Всеукраїнського конкурсу було направлено 

30 методичних розробок з 14 областей України. Зокрема: Донецька область – 3 роботи, 

Закарпатська – 1, Запорізька – 1, Львівська – 3, Миколаївська – 3, Полтавська – 5,  

Рівненська – 1, Сумська – 2, Тернопільська – 3, Харківська – 1, Херсонська – 1,  

Хмельницька – 1, Чернігівська – 1, Чернівецька – 4.  
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Кожну роботу проліцензовано трьома членами конкурсного журі, одним із яких був 

член журі, що має вчене звання з психології. Відділом науково-методичного забезпечення 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету Менеджменту 

освіти Академії педагогічних наук України зведено загальні результати оцінювання 

конкурсних розробок та класифіковано їх у порядку спадання. 10 конкурсних розробок, які 

за кількістю набраних у результаті оцінювання балів, зайняли найвищі щаблі у рейтингу, за 

рішенням науково-методичної ради Університету менеджменту освіти було передано на 

додаткове експертне оцінювання. 

Члени додатково створеної експертної комісії, до складу якої, відповідно до 

специфіки теми конкурсу, увійшли члени кафедри загальної та практичної психології 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кафедри психології управління 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти відзначили, що всім 

представленим роботам, з огляду суспільно-політичного життя сьогодення, притаманні 

інноваційність та безумовна практична затребуваність, актуальність теми, структури та 

змісту, комплексність, акцентованість на ресурсах навчального закладу.  

Результати цього оцінювання узагальнено, класифіковано у порядку спадання та 

представлено на розгляд науково-методичної ради.  

За підсумками експертного оцінювання, переможцем турніру стала виборола Рудь 

Лариса Іванівна – «Методичний супровід процесу адаптації молодого спеціаліста 

психологічної служби до професійної діяльності» (ІІ місце). 

Лауреатом конкурсу визнано Кондратенко Ларису Олексіївну – «Особливості 

організації та зміст діяльності практичного психолога в позашкільному навчальному закладі» 

(Сумська область). 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 03.09.2015 № 511-ОД «Про проведення обласного фестивалю «Гармонія 

руху» в дошкільних навчальних закладах у 2015 році» 15 – 25.10.2015 в дошкільних 

навчальних закладах Сумської області проведено фестиваль. 

З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, активізації роботи 

у фізкультурно-оздоровчому напрямі, формування здорового способу життя, валеологічного 

світогляду, художньо-естетичного розвитку вихованців активно долучилися до проведення 

фестивалю «Гармонія руху» педагогічні колективи 464 дошкільних навчальних закладів 

Сумської області різних типів та форм власності (87,5 % від загальної кількості). 

У фестивалі взяли участь діти раннього, молодшого, середнього і старшого 

дошкільного віку, педагогічні працівники, батьки. Різноманітними формами роботи було 

охоплено близько 26 тисяч вихованців. 

Основною метою фестивалю стало стимулювання рухової, музичної, художньо-

естетичної діяльності дітей; забезпечення збереження їх фізичного, психічного і духовного 

здоров’я; формування в дітей емоційно-позитивного ставлення до гри, руху, танців, 

спортивних ігор та вправ; стимулювання батьків до оздоровлення дітей, до участі в 

освітньому процесі дошкільного навчального закладу; удосконалення педагогічної 

майстерності вихователів.  

До участі в обласному етапі фестивалю «Гармонія руху» надійшли заявки  

від 34 колективів дошкільних навчальних закладів із 25 районів (міст) Сумської області. 

Для проведення фестивалю в кожному дитячому садку було розроблено заходи з 

урахуванням специфіки та можливостей закладу. Відповідно до затвердженого плану заходів 

робота в закладах здійснювалася за такими номінаціями: фізкультурно-оздоровчого, 

валеологічного, художньо-естетичного, предметно-практичного спрямування.  

Найбільш активними в номінації фізкультурно-оздоровчого спрямування були 

дошкільні навчальні заклади Білопільського, Великописарівського, Глухівського, 

Конотопського, Краснопільського, Лебединського, Кролевецького, Липоводолинського, 

Путивльського, Роменського, Сумського, Ямпільського районів та міст Охтирка, Суми, 

Тростянець, Шостка. У номінації художньо-естетичного спрямування взяли участь дошкільні 
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навчальні заклади Буринського, Кролевецького, Недригайлівського, Охтирського, 

Тростянецького, Шосткинського районів та міст Лебедин, Охтирка, Суми, Шостка. У 

предметно-практичному – дошкільні навчальні заклади міст Глухів, Суми, Охтирка, 

Лебедин; у валеологічному – дошкільні навчальні заклади Охтирського, Середино-Будського 

районів та міст Конотоп, Суми. 

У рамках проведення фестивалю використано різноманітні форми організації 

життєдіяльності з дітьми дошкільного віку: музичні, спортивні розваги, спортивні ігри, 

атракціони, велосипедні та самокатні перегони, рухливі ігри, дитячий туризм, прогулянки – 

подорожі еколого-оздоровчими маршрутами, екскурсії, спортивні, музичні свята, музично-

спортивні свята, Дні здоров’я, Дні естафет.  

Активно застосовувалися здоров’язбережувальні технології, елементи ігрогімнастики, 

ігропластики, ігрового самомасажу, імунна гімнастика, хвилинки – здоровинки, пальчикові 

та музично-рухливі ігри, ігри-релаксації, імітаційні вправи, пластичні етюди, флешмоби.  

На допомогу педагогам у дошкільних навчальних закладах оформлено тематичні 

виставки методичних та інформаційних матеріалів, проведено майстер-класи, семінари-

практикуми. Для батьків вихованців підготовлено тематичні інформаційні ширми з порадами 

та рекомендаціями щодо використання рухів та музики в зміцненні здоров’я дітей. 

Найкращими формами організації життєдіяльності, використаними під час 

проведення фестивалю, було визнано музично-спортивні свята у формі проведення 

«Майданс», «Танцювальна райдуга», спортивні змагання з флорболу, волейболу, тенісу, 

городків, «Малі олімпійські ігри», «Лабіринти спритності, кмітливості і витривалості» тощо. 

Підсумком фестивалю в кожному дошкільному закладі стало спортивно-музичне 

свято за участю вихованців, педагогів та батьків. 

У дошкільних навчальних закладах оформлено фотовиставки перебігу фестивалю 

«Гармонія руху». 

Підсумки проведення фестивалю «Гармонія руху» підбито на апаратних нарадах при 

керівниках місцевих органів управління освітою, на нарадах завідувачів дошкільних 

навчальних закладів. 

Результати фестивалю висвітлено на сайтах місцевих органів управління освітою, 

сайтах дошкільних навчальних закладів, у місцевих засобах масової інформації.  

На підставі рішення журі обласного етапу фестивалю «Гармонія руху» у 2015 році 

переможцями визначено: 

Номінація «Фізкультурно-оздоровча» 

I місце Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Попелюшка»  

м. Суми, Сумської області; 

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» Охтирської 

міської ради Сумської області; 

II місце Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  

№ 1 «Дзвіночок» Шосткинської міської ради Сумської області; 

 

Шалигинський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) 

«Горобинка» Шалигинської селищної ради Глухівського району Сумської 

області; 

III місце Перехрестівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Малятко» 

Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області; 

Ворожбянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Малятко» 

Ворожбянської міської ради Білопільського району Сумської області. 

Номінація «Художньо-естетична» 

I місце Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» 

Охтирської міської ради Сумської області; 

II місце Лебединський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Калинка» 

Лебединської міської ради Сумської області; 



106 

 

III місце Малопавлівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Веселка» 

Малопавлівської сільської ради Охтирського району Сумської області. 

Номінація «Валеологічна» 

I місце Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» 

Конотопської міської ради Сумської області; 

II місце Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 33 «Маринка»  

м. Суми Сумської області; 

III місце  

 

Середино-Будський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ромашка» 

Середино-Будської міської ради Сумської області; 

Комишанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» 

Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області. 

Номінація «Предметно-практична» 

І місце Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Теремок» 

Охтирської міської ради Сумської області; 

ІІ місце Лебединський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ромашка» 

Лебединської міської ради Сумської області; 

ІІІ місце Глухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Журавка» 

Глухівської міської ради Сумської області; 

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 28 

«Ювілейний» Сумської міської ради Сумської області. 

 
 

5.6. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

 

Роботу за напрямом «здібні, обдаровані, талановиті» КЗ СОІППО протягом 2015 

року організовував у контексті обласної науково-методичної проблеми «Забезпечення 

якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога, як важливого чинника в 

реалізації державних освітніх ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів». 

Методична робота, у процесі планування на різних рівнях організації, була 

зорієнтована на виконання функцій: планування, діагностування, прогностичності, 

моделювання, інформування, відновлення, контролю, корегування, пропаганди, серед яких 

одним із домінуючих напрямів був і залишається – робота з виявлення, підтримки, розвитку 

обдарованої учнівської молоді, створення відповідного навчально-виховного середовища – 

певного осередку успіху. 

Згідно з цим, навчально-методичний відділ післядипломної освіти КЗ СОІППО з 

метою розширення форм методичної співпраці та згідно з підписаними угодами співпрацює 

з: 

 Інститутом обдарованої дитини Національної Академії педагогічних наук України 

(договір про співпрацю № 172012 від 06.11.2012); 

 Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (договір про 

співпрацю № 20/2012 від 20.08.2012). 

З метою популяризації напрацювань узято участь у міжнародних заходах  

(таблиця 5.6.1). 

З 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» 

(06.05.2015, Удовиченко І.В., Павловська Л.М.). 
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Таблиця 5.6.1 

Участь у Міжнародних заходах за напрямом «Обдаровані діти» 

 

№ 

з/п 
Статус Тема 

Місце 

проведення 

Дата прове-

дення 

Форми 

участі 

1. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

Проблеми організації 

дослідно-експерименталь- 

ної діяльності в галузі 

навчання природничо-

математичних дисциплін 

м. Дніпро-

петровськ 

27.10.2015 Статті 

2. Міжнародна 

науково-

методична 

конференція 

Розвиток інтелектуальних 

умінь і творчих здібностей 

учнів та студентів у процесі 

навчання дисциплін 

природничо-математичного 

циклу – ІТМ*плюс-2015 

м. Суми 03-04.12. 

2015 

Тези 

 

 

Для педагогів області – за напрямом роботи з обдарованою учнівською молоддю 

реалізовано 10 методичних заходів (таблиця 5.6.2.) 

 

Таблиця 5.6.2 

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 

матеріалів та 

ін.) 

З
аг

ал
ь
н

а 

П
р
ед

ст
ав

н
и

к
ів

 

о
р
га

н
ів

 в
л
ад

и
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Шерстюк Л.М. Обласний інструктивно-

методичний семінар-нарада 
Методичні аспекти 

проведення Всеукраїнської 

українознавчої гри 

«Соняшник» 2015» 

 

15.01.2015 25 – Прес-реліз  

2.  Удовиченко І.В.,  

Павловська Л.М. 
Обласний семінар-нарада 

Робота з обдарованою 

учнівською молоддю 

 

06.05.2015 25 1 Доповідь, 

презентація, 

прес-реліз  

3.  Свєтлова Т.В. Обласна інструктивно-

методична нарада 

Проведення міжнародної 

математичної гри «Кенгуру» 

 

13.03.2015 25 – Інструктаж 
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1 2 3 4 5 6 7 

4.  Голубенко Т.С Обласний інструктивно-

методичний семінар 

Організація та проведення 

Міжнародної природознавчої 

гри «Геліантус» 

07.09.2015 16  – Методичні 

рекомендації,

прес-реліз 

 

5.  Голубенко Т.С. 

Успенська В.М. 
Обласний інструктивно-

методичний семінар 

Організація та проведення 

Міжнародного 

інтерактивного учнівського 

природничого конкурсу 

«Колосок» 

 

14.09.2015 17 – Методичні 

рекомендації, 

прес-реліз  

6.  Карпуша В.М. Обласний семінар 
Організація творчої 

діяльності обдарованих учнів 

засобами навчального 

предмету «Фізика» 

17.09.2015 28 – 

Прес-реліз  

7.  Третьякова О.В. Обласний семінар 
Специфіка підготовки учнів 

до участі в олімпіадних 

змаганнях з історії та основ 

правознавства 

24.09.2015 19 – 

Методичні 

рекомендації 

8.  Ященко В.В., 
Ніколаєнко М.С., 

Павленко І.М. 

Обласний навчально-

методичний семінар 

Організація і проведення 

Міжнародного конкурсу з 

інформатики та комп’ютерної 

вправності «Бобер – 2015» і 

Всеукраїнського конкурсу 

«Web-дизайн, анімація, 

мультиплікація» 

06.10.2015 20 – Прес-реліз, 

круглий стіл 

9.  Метейко А.В. 

Коростіль Л.А. 
Обласний семінар-

практикум 
Готовність учителів хімії до 

реалізації практичної 

складової поглибленого 

вивчення предмета та 

підготовки школярів до 

інтелектуальних змагань 

11.11.2015 27 – Методичні 

рекомендації 

10.  Свєтлова Т.В. Інструктивно-методичний 

семінар 
Особливості проведення 

міжнародної математичної 

гри «Кенгуру» 

27.11.2015 25 – Матеріали 

конкурсу 

 
 
Окрім того, методистами КЗ СОІППО: 
вивчався передовий педагогічних досвід навчальних закладів м. Шостки «Робота з 

обдарованою учнівською молоддю» (28.04.2015, Каленик О.В.); 
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поширювався передовий педагогічний досвід Москаленко А.А., учителя світової 
літератури Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Буринської районної ради 
«Розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів на уроках світової літератури» 
(13.05.2015, Захарченко І.О.); 

поширювався передовий педагогічний досвід Крутової-Оникієнко О.О., учителя хімії 
Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Шосткинської міської ради «Змішане 
навчання як умова розвитку інтелектуальних здібностей учнів при вивченні хімії» 
(демонстрація майстер-класу). 

З метою підтримки обдарованої учнівської молоді реалізовано заходи з залучення та 
науково-методичного супроводу (на рівні області) проведені наступні заходи: 

 
Таблиця 5.6.3 

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  

 

ІV етап 

Міжнародного 

конкурсу з 

української мови 

імені Петра Яцика 

27 Диплом І ступеня – 1 (Мацькович 

Софія Петрівна, учениця 8 класу 

Сумської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 7 м. Суми) 

Заохочувальні дипломи – 3. 

2.  Міжнародний  Мовно-літературний 

конкурс учнівської 

та студентської 

молоді імені Тараса 

Шевченка 

21 учень Дипломи І ступеня – 1 диплом 

(Семикаш І.В., учениця 11 класу 

Великочернеччинської 

спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів Сумської районної 

ради) 

ІІ ступеня – 5 дипломів 

ІІІ ступеня – 4 дипломи 

3.  Міжнародний Природознавча гра 

«Геліантус –2014» 

для учнів 5-11 класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

3796 учнів Диплом переможця на 

міжнародному рівні – 49 дипломів 

І ступеня – 67 дипломів 

ІІ ступеня – 158 дипломів 

ІІІ ступеня – 220 дипломи 

Грамот – 703 

Диплом переможця на шкільному 

рівні – 802 

Сертифікатів учасника – 1603 

4.  Міжнародний Конкурс «Кенгуру» 31888 учнів 

(826 ЗНЗ) 

Сертифікати учасника – 26653 

Відмінний тадобрий результати– 

11425 

5.  Міжнародний Конкурс «Бобер» 

 

4803 учнів Сертифікати учасника – 4803 

6.  Всеукраїнський  Конкурс учнівської 

творчості 

«Об’єднаймося ж, 

брати мої!» 

(номінація 

«Література» 

 

5 учнів 1 переможець (Сергієнко 

Єлизавета Сергіївна, учениця 10 

класу Конотопської гімназії 

Конотопської міської ради) 
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1 2 3 4 5 

7.  Всеукраїнський  Турнір юних 

журналістів 

4 команди Диплом І ступеня – команда 

Сумської гімназії № 1 

Диплом ІІ ступеня – команда 

Сумської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка 

Диплом ІІІ ступеня – команда  

м. Конотоп 

8.  Всеукраїнський  Турнір юних 

економістів 

2 команди Диплом ІІІ ступеня – команда  

м. Конотоп (Конотопська 

гімназія, Конотопська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 3) 

9.  Всеукраїнський Фінансова 

грамотність 

1 команда Учасник – команда м. Конотоп 

(Конотопська гімназія, 

Конотопська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 3) 

10.  Всеукраїнський Українознавча гра 

«Соняшник» 

Кількість 

шкіл – 358 

Кількість 

учнів – 

15771 

Дипломів Всеукраїнського рівня 

І ступеня – 83 

ІІ ступеня – 327 

ІІІ ступеня – 562 

Дипломів регіонального рівня 

І ступеня – 824 

ІІ ступеня – 1104 

ІІІ ступеня – 1617 

Диплом переможця (учні 1-2 

класів) – 1101 

Диплом переможця на шкільному 

рівні – 2364 

 

11.  Всеукраїнський  Конкурс «Нейро – 

2015»  

7 ІІ ступеня – 1 диплом 

ІІІ ступеня – 2 дипломи 

12.  Всеукраїнський 

конкурс 

Конкурс учнівської 

творчості 

«Об’єднаймося ж, 

брати мої» номінація 

«Історія України та 

державотворення» 

 

Подано на 

ІІІ етап – 33 

роботи 

Переможець на 4 етапі – Поліщук 

Дмитро Олексійович, ДНЗ 

«Охтирський центр професійно-

технічної освіти»  

13.  Всеукраїнський 

 

Турнір юних 

філософів та  

релігіє знавців 

(Тернопільська 

область) –  

6-9.05.2015 р. 

Команда 

учнів ЗНЗ 

м. Суми 

 

Метенко Яна та Подоляка Тетяна, 

учениці Сумської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 7,  

Гула Ольга, учениця Сумської 

загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 11  

ім. О. Братушка, Шестакович 

Софія, учениця Сумської 

загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 24 

Диплом ІІІ ступеня 
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1 2 3 4 5 

14.  Всеукраїнський Конкурс 

«Кришталева сова» 

1781 І місце – 486 учнів; 

ІІ місце – 395 учнів; 

ІІІ місце – 307 учнів; 

Сертифікати – 593 учнів 

15.  Всеукраїнський Учнівський конкурс 

«Левеня» 

5814 Відмінний результат – 687 учнів; 

Добрий результат – 1902 учнів; 

Учасники – 3225 учнів 

16.  Всеукраїнський  Турнір юних фізиків 3 команди – 

17.  Всеукраїнський  Суспільна акція 

школярів 

«Громадянин – 2015» 

3 команди 

Переможець – Середино – Будська 

загальноосвітня школа I – III 

ст.№2  

18.  Обласний  Хімічний колоквіум 

СумДПУ  

ім. А.С. Макаренка 

 

75 Навчальне заняття 

19.  Обласний  Освітній проект 

«Рідна Сумщина» 

50 (дві 

вікові 

категорії) 

Диплом І ступеня – 2 

Диплом ІІ ступеня – 2 

Диплом ІІІ ступеня – 2 

20.  Обласний 

 

Турнір юних 

економістів 

90 чол. 

(16 команд) 

І ступеня – 1 диплом 

ІІ ступеня – 2 дипломи 

ІІІ ступеня – 5 дипломів 

 

 

 
 

 

Діаграма 5.6.1. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика  

(2013-2015 рр.) 
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Діаграма 5.6.2. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка (2013-2015 рр.) 

 

 

 
 

Діаграма 5.6.3. Всеукраїнський конкурс «Нейро-2015»(2012-2015 рр.) 

 

 

 

Діаграма 5.6.4. Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус – природознавство для 

дорослих» (2014-2015 н.р.) 
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Діаграма 5.6.5. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»(2011-2015 рр.) 

 

 

 
 

Діаграма 5.6.6. Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер»(2012-2015 рр.) 
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Діаграма 5.6.7. Всеукраїнський турнір юних економістів (2010-2015 рр.) 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 
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олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1199, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 08.09.2014 № 918 «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014-2015 навчальному році», в 

області проведено І, ІІ, ІІІ етапи учнівських олімпіад з математики, біології, фізики, історії, 

хімії, географії, української мови і літератури, інформатики, інформаційних технологій, 

економіки, англійської, німецької, французької мов, російської мови та літератури, 

астрономії, екології, правознавства, трудового навчання. 

Олімпіадні змагання в області пройшли згідно з графіком: І етап – шкільний 

(жовтень) охопив понад 80 тис учнів; ІІ етап – міський, районний (листопад, грудень) – 

понад 16 тис. учнів; ІІІ етап – обласний (січень – березень 2015) – охопив 1011 учнів 

навчальних закладів області. 

На виконання наказів Управління освіти і науки облдержадміністрації від 14.11.2014 

№ 566-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд 

учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 

навчальному році», від 19.12.2014 № 619-ОД «Про внесення змін до наказу Управління 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 14.11.2014 № 866-ОД», від 

23.12.2014 № 03-12/8207 «Про проведення олімпіади з російської мови», від 26.12.2014 № 

634-ОД «Про проведення олімпіад», наказів Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 17.02.2015 № 111-ОД «Про проведення Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з правознавства у 2014-2015 навчальному році», від 02.03.2015 № 144-ОД «Про 

проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2014- 

2015 навчальному році», обласний етап олімпіад проводився з 23 січня до 22 березня  

2015 року на базі КЗ СОІППО, Сумського державного університету, Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.Макаренка. 

У ІІІ етапі взяло участь 1011 учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

що на 21 учня менше від запланованої кількості (1032 особи). Згідно з Положенням про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, визначено 483 призових місця (І місць – 54, ІІ – 131, ІІІ – 

298). 

Із 474 учнів-переможців 65 – вибороли від 2 до 4 призових місць (6 учнів отримали 

перемогу на чотирьох олімпіадах, 11 учнів вибороли по 3 призових місця, 48 учнів – по два 

призових місця). 

Найкращі результати виявили учні м. Суми (104 переможці), м. Шостка (68),  

м. Конотоп (53), Кролевецького району (37 переможців). 

Значно знизили результативність у ІІІ етапі олімпіад учні Білопільського  

(7 переможців із 26 учасників), Глухівського (5 переможців з 28 учасників), Сумського  

(7 переможців із 36 учасників) районів, Сумської обласної гімназії-інтернат для талановитих 

та творчо обдарованих дітей (9 переможців із 28 учасників) та вихованці Державного ліцею-

інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»  

імені І.Г.Харитоненка (14 переможців із 38 учасників). 

Взагалі немає переможців у Великописарівському районі та ДПТНЗ області. 

Найбільшу кількість переможців підготували: Шосткинський навчально-виховний комплекс: 

спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей – 31, Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 10 ім. О.Бутка – 27, Олександрівська гімназія Сумської міської ради – 26, Конотопська 

гімназія – 25, Шосткинська гімназія – 21 учень. 

У 2015 році найкращих результатів досягли 6 учнів, виборовши по чотири призових 

місця: Супрун Юлія, учениця 8 класу Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 

імені О.Бутка м. Суми (І місце з фізики, української мови та літератури, хімії, ІІ місце з 

математики); Фірстенко Валерій, учень 11 класу Олександрівської гімназії Сумської міської 

ради (ІІ місце з фізики, II місце з математики, економки, III місце з хімії); Московець 

Наталія, учениця 11 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 імені акад. А.Ф.Йоффе Роменської міської ради (І місце з математики, II місце з 
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інформатики, економіки, III місце з фізики); Бондарець Артем, учень 9 класу Кролевецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені М.Лукаша Кролевецької районної ради  

(І місце з інформатики, фізики, ІІІ місце з інформаційних технологій, хімії); Шевченко 

Богдан, учень 10 класу Л-Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Л-Долинської 

районної ради (ІІІ місце з англійської мови, математики, історії, ІІ – з географії); Чайка 

Андрій, учень 8 класу Шосткинського навчально-виховного комплексу: спеціалізована 

школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради – (ІІІ місце з математики, історії,  

ІІ – з географії, фізики). 

Наймолодші учасники олімпіад 2015 року – учасники олімпіади з історії: Лахмотов 

Костянтин, учень 7 класу Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми (брав 

участь за 8 клас); Півень Владислав, учень 7 класу Сумської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 21 м. Суми (брав участь за 8 клас); з інформатики – Александрова Дар’я, 

учениця 7 класу Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великописарівської 

районної ради (брала участь за 9 клас). 

За підсумками олімпіад 2014-2015 н.р. по 4 переможця підготували учителі області: 

Азаренкова Альона Іванівна (учитель математики) та Маневська Алла Віталіївна (учитель 

хімії) – Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 імені О.Бутка м. Суми; Передрій 

Жанна Миколаївна (учитель математики) та Андрусенко Олена Борисівна (учитель хімії) – 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 

Шосткинської міської ради; Із загальної кількості переможців (483 призових місця),  

65,1% посіли учні закладів нового типу (спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв). Вагомий 

внесок зробили вчителі, які підготували сільських учнів-переможців  

ІІІ (обласного) етапу олімпіад (159 призових місць) із17 адміністративних районів. 

Статистику олімпіадних змагань подано в 10 таблицях і 6 рисунках. 

Співвідношення кількості набраних балів переможцями 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н.р.

(до максимально можливої)
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Рис. 5.6.8. Співвідношення кількості набраних балів переможцями ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н.р. (до максимально можливої) 
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Таблиця 5.6.4 

Статистика олімпіадних змагань, кількості учасників та призових дипломів  

2014-2015 н.р. 

№ 

з/п 
Дата проведення Предмет Заявки Прибуло 

Місця 

І ІІ ІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  23-24.01.2015 
Інф. технології 

(10-11 кл.) 
55 53 2 6 18 

2.  24-25.01.2015 
Математика 

(7-11 кл.) 
98 92 5 12 28 

3.  25-26.01.2015 
Астрономія 

(10-11 кл.) 
23 20 1 1 3 

4.  26-27.01.2015 
Рос. мова та літ. 

(9-11 кл.) 
28 27 3 4 5 

5.  30-31.01.2015 
Біологія 

(8-11 кл.) 
100 93 4 13 29 

6.  31.01-01.02.2015 
Інформатика 

(8-11 кл.) 
32 32 3 4 8 

7.  01-02.02.2015 
Географія 

(8-11 кл.) 
102 100 4 13 32 

8.  02-03.02.2015 
Німецька мова 

(9-11 кл.) 
42 36 3 5 10 

9.  02-03.02.2015 
Французька мова 

(9-11 кл.) 
9 9 3 1 – 

10.  03-04.02.2015 
Екологія 

(10-11 кл.) 
27 26 2 3 8 

11.  04-05.02.2015 
Фізика 

(8-11 кл.) 
74 68 4 8 15 

12.  05-06.02.2015 
Укр. мова та літ-ра 

(8-11 кл.) 
111 104 4 13 35 

13.  06-07.02.2015 
Хімія 

(8-11 кл.) 
98 90 4 12 28 

14.  07-08.02.2015 
Історія 

(8-11 кл.) 
104 100 4 13 32 

15.  08-09.02.2015 
Англійська мова 

(9-11 кл.) 
92 89 3 12 28 

16.  09-10.02.2015 
Економіка 

(10-11 кл.) 
37 32 2 5 9 

17.  27-28.02.2015 
Правознавство 

(11 кл.) 
37 20 1 3 6 

18.  20-23.03.2015 
Трудове навчання 

(11 кл.) 
21 20 2 3 4 

РАЗОМ 1090 1011 54 131 298 

Різниця <268 <277 <7 <28 <89 
показники 2013-2014 н.р. 1358 1288 61 159 387 
показники 2012-2013 н.р. 1321 1261 63 157 378 
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Таблиця 5.6.5 

 

Співвідношення кількості набраних балів переможцями до максимально можливої 

 

№ 

зп 
Назва предмета Класи 

Максимально 

можлива 

кількість 

балів 

Набрані бали 

переможцями 
% вірних 

відповідей 

І місце 

1.  Німецька мова 9-11 100 98 98 

2.  Українська мова та 

література 

8-11 40 37 93 

3.  Математика 7-11 42 39 93 

4.  Інформатика 8-11 1000 875 88 

5.  Англійська мова 9-11 109 96 88 

6.  Інформаційнітехнології 10-11 175 151 87 

7.  Фізика 8-11 35 30,5 87 

8.  Економіка 10-11 110 93 85 

9.  Хімія 8-11 100 84 84 

10.  Французька мова 9-11 110 92 84 

11.  Географія 8-11 72 60 83 

12.  Російська мова та 

література 

9-11 93 75 81 

13.  Астрономія 10-11 80 59 74 

14.  Історія 8-11 168 121 72 

15.  Екологія 10-11 125 85 68 

16.  Біологія 8-11 168 100 60 

17.  Правознавство 9-11 110 80,5 73,2 

18.  Трудове навчання 11 160 134 84 
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Таблиця 5.6.6 

Порівняльне співвідношення призових дипломів  

(у розрізі адміністративних одиниць) 

 

№ 

з/п 

Адміністративний 

район, місто 

Кількість 

призових 

місць 

у 2014-2015 

н.р. 

Кількість 

призових місць 

у 2013-2014 н.р. Різниця 

(з урах. олімп., 

що не 

проведено) Усього 

З них на 

психологію, 

фіз. культуру 

1 2 3 4 5 6 

1.  Білопільський  7 18 2 – 9 

2.  Буринський  7 7 – 0 

3.  Великописарівський 0 3 1 – 2 

4.  Глухівський  5 12 1 – 6 

5.  Конотопський 8 13 – – 5 

6.  Краснопільський  6 10 1 – 3 

7.  Кролевецький  37 41 1 – 3 

8.  Лебединський  6 4 – – 2 

9.  Липоводолинський  11 8 – – 3 

10.  Недригайлівський  4 3 – – 1 

11.  Охтирський  4 6 2 0 

12.  Путивльський  7 13 – – 6 

13.  Роменський  5 10 1 – 4 

14.  Серединобудський  13 15 – – 2 

15.  Сумський  7 14 3 – 4 

16.  Тростянецький  21 24 2 – 1 

17.  Шосткинський  6 9 3 0 

18.  Ямпільський  5 9 2 – 2 

19.  м. Суми  104 114 5 – 5 

20.  м. Глухів 23 30 4 – 3 

21.  м. Конотоп 53 55 3 + 1 

22.  м. Лебедин 10 18 4 – 4 

23.  м. Охтирка 18 26 1 – 7 

24.  м. Ромни 25 27 – – 2 

25.  м. Шостка 68 71 3 0 

26.  Обласна гімназія 9 19 2 – 8 

27.  Кадетський корпус 14 22 1 – 7 

28.  ДПТНЗ 0 – – 0 
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Кількість переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н.р.
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Діаграма  5.6.9. Кількість переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

2014-2015 н. р. 
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Таблиця 5.6.7 

 

Результативність участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

районів (міст) у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад 2014-2015 н.р. 

 

Назва районів і міст Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 

% 

резуль- 

тативності 

Рейтингове місце 

2014-

2015 н.р 

2013-

2014 н.р. 

2012-

2013 н.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

м. Суми 118 104 88,1 1 1 1 

м. Шостка 94 68 72,3 2 2 3 

Кролевецький  57 37 64,9 3 3 7 

м. Конотоп 82 53 64,6 4 8 5 

м. Глухів 38 23 60,5 5 6 4 

м. Ромни 44 25 56,8 6 9 6 

Тростянецький  40 21 52,5 7 7 11 

Путивльський  17 7 41,2 8 19 13 

Л-Долинський  27 11 40,7 9 23 17 

м. Охтирка 45 18 40,0 10 10 7 

С.-Будський  33 13 39,4 11 16 10 

Кадетський корпус 38 14 36,8 12 4 2 

Сумська обласна 

гімназія-інтернат  
28 9 

32,1 13 5 6 

Лебединський  19 6 31,6 14 26 21 

м.Лебедин 33 10 30,3 15 18 14 

Конотопський  28 8 28,6 16 15 18 

Білопільський  26 7 26,9 17 11 9 

Шосткинський  23 6 26,1 18 12 22 

Краснопільський  23 6 26,1 18 13 20 

Буринський  27 7 25,9 19 22 17 

Ямпільський  21 5 23,8 20 21 18 

Охтирський  19 4 21,1 21 24 16 

Недригайлівський  19 4 21,1 21 27 19 

Роменський  24 5 20,8 22 20 13 

Сумський  36 7 19,4 23 17 12 

Глухівський  28 5 17,9 24 14 8 

В.-Писарівський  14 0 0 25 25 15 

ДПТНЗ 10 0 0 26 – – 
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Результативність участі учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів районів (міст) області 

у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н.р.

88,1%

72,3%

64,9%

64,6%

60,5%

56,8%

52,5%
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Діаграма 5.6.3. Результативність участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

районів (міст) області у ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н. р. 
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Таблиця 5.6.8 

Результати 

участі учнів районів (міст) Сумської області в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н.р. 

№ 
з/п 

Райони/міста 
ІКТ Математика Астрономія 

Рос.мова та 
література 

Біологія Німецька мова 
Французька 

мова 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 
1 Білопільський       1             1                     
2 Буринський     1                                     
3 В-Писарівський                                           
4 Глухівський                       1     1             
5 Конотопський           2                               
6 Краснопільський     1                       1             
7 Кролевецький     1   2 2     1 1     1 3 2             
8 Лебединський                             1             
9 Л-Долинський     1   1 1                 1             
10 Недригайлівський                                           
11 Охтирський                             1             
12 Путивльський                             2             
13 Роменський     1                                     
14 С-Будський           2                 2             
15 Сумський                                           
16 Тростянецький     1     2               1 2             
17 Шосткинський                           1 1             
18 Ямпільський     1                       2             
19 м. Суми   1 4 3 4 6 1     1 2 2   4 3 1 2 4 3 1   
20 м. Глухів     1                 1   1 1             
21 м. Конотоп   2     2 3     2           3     1       
22 м. Лебедин           1           1     1             
23 м. Охтирка     2     1             1   2             
24 м. Ромни     2 1                   1       1       
25 м. Шостка   2 2   3 6       1 1   1 1 2 2 3 4       
26 Обласна гімназія   1       1                 1             
27 Військовий ліцей 2         1   1         1 1               
28 ДПТНЗ                                           

Разом 2 6 18 5 12 28 1 1 3 3 4 5 4 13 29 3 5 10 3 1  
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Продовження таблиці 5.6.8 

 

№ 

з/п 
Райони/міста 

Екологія Фізика 
Українська 

мова та літер. 
Хімія Історія Англ.мова Економіка 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1 Білопільський                 1     1           2       

2 Буринський     1           1           1           1 

3 В-Писарівський                                           

4 Глухівський                       1                   

5 Конотопський               1 1         1               

6 Краснопільський                 2           1             

7 Кролевецький     1 1 2   1   1     4   1 2     1     1 

8 Лебединський           1           1   1 1             

9 Л-Долинський                 1           1     1       

10 Недригайлівський     1         1 1                 1       

11 Охтирський 1               2                         

12 Путивльський           1     1     2     1             

13 Роменський                             2     1       

14 С-Будський   1 1                       2     1       

15 Сумський     1         3 1     1                   

16 Тростянецький           1   1 1     4   1 1     1       

17 Шосткинський                 2                       1 

18 Ямпільський                       2                   

19 м. Суми     1 3 4 2 3 4 1 3 6 3 3 1 2   6 2 1 4   

20 м. Глухів   1           1 3     1   1 4 1   3     1 

21 м. Конотоп 1   1     4     3     4   1 3 2 3 5 1   3 

22 м. Лебедин               1 2   1     2 1             

23 м. Охтирка                 2       1         2     1 

24 м. Ромни   1     1 1     3   1       1   1 3   1   

25 м. Шостка     1   1 4     5   4 3   1 5   2 4     1 

26 Обласна гімназія           1   1 1         1 2             

27 Військовий ліцей                   1   1   2 2     1       

28 ДПТНЗ                                           

Разом 2 3 8 4 8 15 4 13 35 4 12 28 4 13 32 3 12 28 2 5 9 
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Продовження таблиці 5.6.8 

№ 

з/п 
Райони/міста 

Правознавство Труд.навч. Географія Інформатика Разом Усього 2013-2014 
2012-

2013 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ    

1 Білопільський                 1       1 1 5 7 18 18 

2 Буринський                 2           7 7 7 7 

3 В-Писарівський                             0 0 3 6 

4 Глухівський            1     1           5 5 13 16 

5 Конотопський     1         1 1         3 5 8 13 8 

6 Краснопільський                 1           6 6 10 6 

7 Кролевецький     1  1     2   3 1   1 8 8 21 37 41 40 

8 Лебединський                 1         1 5 6 4 2 

9 Л-Долинський       1  1      2          1 4 6 11 8 10 

10 Недригайлівський                           1 3 4 3 7 

11 Охтирський                         1   3 4 6 8 

12 Путивльський                             7 7 13 12 

13 Роменський                 1           5 5 10 12 

14 С-Будський               2 1     1   3 10 13 15 18 

15 Сумський            1               2 5 7 14 16 

16 Тростянецький   1             1   1 2   5 16 21 24 17 

17 Шосткинський                 1         1 5 6 9 1 

18 Ямпільський                             5 5 10 8 

19 м. Суми   1 1    2   1 1 3 1 1 2 24 44 36 104 118 125 

20 м. Глухів           1      2       1 4 18 23 30 30 

21 м. Конотоп   1 1       1 1 3 1   1 6 10 37 53 55 65 

22 м. Лебедин                           4 6 10 18 13 

23 м. Охтирка     1         1 4       2 1 15 18 25 28 

24 м. Ромни               1 4   2   1 9 15 25 28 35 

25 м. Шостка 1   1      1   3 2     1 5 21 42 68 71 61 

26 Обласна гімназія                           3 6 9 19 15 

27 Військовий ліцей               1         4 5 5 14 22 14 

28 ДПТНЗ                               0     

Разом 1 3 6 2 3 4 4 13 32 3 4 8 54 131 298 483 607 598 
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Таблиця 5.6.9 

Кількість переможців, у розрізі адміністративних районів, міст 

№ 
з/п 

Адміністративний 
район, місто К

в
о

та
 

К
-т

ь
  

у
ч

ас
н

и
к
ів

 

Е
к
о

л
о

гі
я
 

Н
ім

ец
. 

м
о

в
а 

Ф
р

ан
ц

. 
м

о
в
а 

Ф
із

и
к
а
 

Р
о

с.
м

о
в
а 

Б
іо

л
о

гі
я
 

Г
ео

гр
аф

ія
 

У
к
р

. 
м

о
в
а 

А
ст

р
о

н
о

м
ія

 

Іс
то

р
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Х
ім

ія
 

Ін
ф

о
р

м
ат

и
к
а
 

А
н

гл
.м

о
в
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М
ат
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ат

и
к
а
 

Е
к
о

н
о

м
ік

а
 

Ін
ф

. 
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х
н

о
л
. 

П
р

ав
о

зн
ав

ст
в
о

 

Т
р

у
д

о
в
е 

н
ав

ч
ан

н
я
 

У
сь

о
го

 

%
 

1.  Білопільський 29 26     1  1 1   1  2 1     7 26,9 

2.  Буринський 26 27 1      2 1  1     1 1   7 25,9 

3.  В-Писарівський 17 14                   0 0 

4.  Глухівський 30 28     1 1 1    1       1 5 17,9 

5.  Конотопський 28 28       2 2  1    2   1  8 28,6 

6.  Краснопільський 23 23      1 1 2  1      1   6 26,1 

7.  Кролевецький 55 57 1   3 1 6 5 2 1 3 4 2 1 4 1 1 1 1 37 64,9 

8.  Лебединський 21 19    1  1 1   2 1        6 31,6 

9.  Л-Долинський 25 27      1 2 1  1   1 2  1  2 11 40,7 

10.  Недригайлівський 21 19 1       2     1      4 21,1 

11.  Охтирський 23 19 1     1  2           4 21,1 

12.  Путивльський 19 17    1  2  1  1 2        7 41,2 

13.  Роменський 27 24       1   2   1   1   5 20,8 

14.  С-Будський 34 33 2     2 3   2  1 1 2     13 39,4 

15.  Сумський 35 36 1       4   1       1 7 19,4 

16.  Тростянецький 38 40    1  3 1 2  2 4 3 1 2  1 1  21 52,5 

17.  Шосткинський 23 23      2 2 1       1    6 26,1 

18.  Ямпільський 28 21      2     2     1   5 23,8 

19.  м. Суми 114 118 1 7 4 9 5 7 5 8 1 6 12 4 8 13 5 5 2 2 104 88,1 

20.  м. Глухів 37 38 1    1 2 2 4  5 1  4  1 1  1 23 60,5 

21.  м. Конотоп 81 82 2 1  4  3 5 3 2 4 4 2 10 5 4 2 2  53 64,6 

22.  м. Лебедин 33 33     1 1  3  3 1   1     10 30,3 

23.  м. Охтирка 49 45      3 5 2  1   2 1 1 2 1  18 40,0 

24.  м. Ромни 46 44 1 1  2  1 5 3  1 1 2 4 1 1 2   25 56,8 

25.  м. Шостка 89 94 1 9  5 2 4 5 5  6 7 1 6 9 1 4 2 1 68 72,3 

26.  Обласна гімназія 30 28    1  1  2  3    1  1   9 32,1 

27.  Кадетський кор. 40 38      2 1  1 4 2  1 1  2   14 36,8 

28.  ДПТНЗ 11 10                   0 0 

 Разом 1032 1011 13 18 4 27 12 46 50 51 5 49 44 15 43 45 16 26 10 9 474 46,9 
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Діаграма 5.6.4. Рейтингове місце 

 
З метою участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів області в наступному етапі 

змагань науково-педагогічними, педагогічними працівниками КЗ СОІППО у лютому-березні 
проведено відбірково-тренувальні збори. 

ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад-2015 відбувся у період 11.03-23.04.2015 
року. 
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Команда учнів-учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 

н.р. становила  77 учнів (2013-2014 н.р. – 84 учасника, 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 подано 
в таблиці 5.6.10. 

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,  
2014-2015 н.р. – 37 дипломів (діаграма 5.6.5). 
 

 

Діаграма 5.6.5. Кількість призових дипломів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  
(у розрізі 2009-2015 рр.) 

 
100% результативність у часті у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015 

року учні учасники олімпіад: з трудового навчання (4 учасника, 4 призових дипломи), 
правознавства (1 учасник, 1 призовий диплом) 100 % результативність участі у ІV етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015 року вибороли учні-учасники олімпіади астрономії 
(1 учасник, 

1 призовий диплом); 71 % результативності – олімпіада з хімії (7 учасників, 5 
призових дипломи); 67 % – олімпіади з української мови та літератури (9 учасників, 6 
призових дипломів), німецької мови (3 учасника, 2 призових дипломи); 60 % – 
інформаційних технологій (5 учасників, 3 призових дипломи), економіка (5 учасників, 3 
призових дипломи) 57 % – біології (7 учасників, 4 призових дипломи).  

В олімпіадах з української мови та літератури, біології – учні вибороли абсолютну 
першість (два дипломи І ступеня); трудового навчання – командна першість. 

У рамках програми олімпіади з біології учні взяли участь у Всеукраїнському 
конкурсі «Нейро – 2015», де вибороли три призових дипломи: ІІ ступеня – 2 учні,  
ІІІ ступеня – 1 учень; трудового навчання – у тематичній виставці, за результатами 
участі в якій отримали диплом І ступеня у номінації «Висока творча майстерність». 
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Таблиця 5.6.10 

 

Результативність участі команди учнів Сумської області в ІV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

 

№ 
з∕п 

Навчальний 
предмет 

2014-2015 

Р
аз

о
м

 

2013-2014 н.р. 

Р
аз

о
м

 

2012-2013 н.р. 

Р
аз

о
м

 

2011-2012 н.р. 

Р
аз

о
м

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

у
ч
ас

н
и

к
ів

 Призові 
дипломи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

у
ч
ас

н
и

к
ів

 Призові 
дипломи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

у
ч
ас

н
и

к
ів

 Призові 
дипломи 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

у
ч
ас

н
и

к
ів

 Призові 
дипломи 

І ІІ ІІІ 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 18 19 20 21 22 

1 Математика 6 – – 2 2 8 – 2 1 3 5   2 2 4  1 2 3 

2 Біологія 7 1 1 2 4 4 1 – 2 3 4    0 4  1 1 2 

3 Хімія 7 – 2 3 5 7 2 – 3 5 6  1 3 4 8   5 5 

4 Фізика 4 – – – 0 4 – – 2 2 6    0 6   2 2 

5 Астрономія 1 – – 1 1 2 – – – 0 2    0 2    0 

6 Географія 4 – 1 – 1 4 – – – 0 4   1 1 6   1 1 

7 Економіка 5 – 2 1 3 4 1 – 3 4 3   2 2 6  1 3 4 

8 Правознавство 1 – 1 – 1 3 – – 2 2 4    0 3   1 1 

9 Історія 4 – – – – 4 – – – 0 3  1  1 10  2 1 3 

10 Англ. мова 5 – 1 – 1 3 1 – 1 2 3    0 3  1  1 

11 
Укр. мова та 
література 

9 2 2 2 6 8 – 1 5 6 4 1 2  3 6   3 3 

12 
Трудове 
навчання 

4 1 1 2 4 8 2 3 2 7 8 2 3 2 7 6 2 1 2 5 

13 
Французька 

мова 
2 – – – 0 3 – – – 0 3    0 3    0 

14 Інформатика 5 – 1 1 2 5 – 1 2 3 3  1 1 2 3   1 1 

15 
Німецька 

мова 
3 – 1 1 2 3 – – – 0 3    0 3    0 

16 
Російська 
мова та 

література 
3 1 – – 1 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 – – 1 1 2 – – – 0 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 2 1 – – 1 

Разом 77 5 14 18 37 84 9 9 24 42 76 4 8 20 32 83 3 8 26 37 
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Таблиця 5.6.11 

 

Статистика IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014-2015 н.р. 

 
 

 
Діаграма 5.6.6. Динаміка результативності участі команди Сумської області 

у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (2013-2015) 
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Таблиця 5.6.12 

 

Співвідношення кількості учасників до переможців ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 2015 року 

 

№ 

з/п 

Адміністративний район, місто, навчальний 

заклад 

Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 

% 

результа-

тивності 

1. Охтирський район 1 1 100 

2. Липоводолинський район 2 2 100 

3. м. Суми 37 19 51,4 

4. м. Шостка 10 5 50 

5. Державний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський 

корпус» ім. І.Г. Харитоненка 
4 2 50 

6. м. Ромни 2 1 50 

7. Сумський район 2 1 50 

8. м. Конотоп 8 3 37,5 

9. м. Охтирка 3 1 33,3 

10. Кролевецький район 6 2 33,3 

11. м. Глухів 1 – 0 

12. Обласна гімназія-інтернат для талановитих і 

творчо обдарованих дітей 
1 – 0 

Разом 77 37 48,1 

 

Таблиця 5.6.13 

Список переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015 року  

 

№ 

з∕п 

Навчальний 

предмет 
ПІБ Навчальний заклад 

Призове 

місце 

1 2 3 4 5 

1 
Трудове 

навчання 

Василенко 

Ольга Олексіївна 

Кролевецька спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної 

ради  

І 

Назар’єва 

Ксенія Миколаївна 

Сумська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми  
ІІ 

Олійник 

Костянтин 

Володимирович 

Липоводолинська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів Липоводолинської 

районної ради  

ІІІ 

Решетник 

Роман 

Володимирович 

Липоводолинська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів Липоводолинської 

районної ради  

ІІІ 

2 

Українська 

мова та 

література 

Сурган  

Ярослава Олегівна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми  

 

– 

Москаленко 

Віталія Миколаївна 

Сумська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми  

 

– 

Загородня Дарина 

Олександрівна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми  
І 
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Хачатар’ян Каріна  

Азатівна 

Великочернеччинська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів Сумської районної 

ради  

– 

Лесняк  

Дарія-Анастасія 

Олегівна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 10 імені О.Бутка  

м. Суми  

ІІ 

Дробниця  

Марія Вікторівна 

Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 імені М.Лукаша 

Кролевецької районної ради  

І 

Бричка  

Неля  

Сергіївна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми  

 

ІІІ 

Марченко Валерія 

Андріївна 

Великочернеччинська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів Сумської районної 

ради  

ІІІ 

Мацькович Софія 

Петрівна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми  
ІІ 

3 
Інформаційні 

технології 

Ігнатьєв  

Ігор Валерійович 

Державний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус» імені 

І.Г.Харитоненка 

 

Ахтирцев  

Ілля Іванович 

Сумська обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо-обдарованих 

дітей 

 

Нечепорук 

Олександр 

Андрійович 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми  

 

 

Гаврилюк 

Катерина 

Миколаївна 

Конотопська гімназія  

Конотопської міської ради  

 

 

Слуцький Дмитро 

Олексійович 

Шосткинська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської 

ради  

 

4 

Російська 

мова та 

література 

Міняйло Анастасія 

Євгеніївна 

Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 8 Шосткинської міської ради  
– 

Костіна Анастасія 

Володимирівна 

Олександрівська гімназія  

Сумської міської ради  І 

Оболоник  

Анна 

Олександрівна 

Кролевецька спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної 

ради  

– 

5 Інформатика 

Деркач  

Вячеслав 

Віталійович 

Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської 

ради  

– 

Івницький Олексій 

Андрійович 

Роменська спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ № 1  

імені П.І.Калнишевського Роменської 

міської ради  

– 

Шипік  

Максим 

Дмитрович 

 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми  

 
ІІІ 
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Панченко 

Станіслав 

Валерійович 

Сумська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми  

 

– 

Московець Наталія 

Сергіївна 

Роменська спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ № 2  

імені акад. А.Ф.Йоффе Роменської 

міської ради  

ІІ 

6 Математика 

Сітало  

Максим 

Євгенійович 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №17 м. Суми  

 

– 

Кочетков  

Денис 

Олександрович 

Олександрівська гімназія  

Сумської міської ради  

 

ІІІ 

Кролевецький 

Денис  

Юрійович 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №10 імені О.Бутка  

м. Суми   

– 

Гасс  

Леонід Едуардович 

Шосткинський навчально-виховний 

комплекс:спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів – ліцей Шосткинської міської 

ради  

– 

Логвіна Ангеліна 

Вікторівна 

Шосткинський навчально-виховний 

комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів – ліцей Шосткинської міської 

ради  

– 

Фірстенко Валерій 

Миколайович 

Олександрівська гімназія  

Сумської міської ради  ІІІ 

7 Хімія 

Супрун  

Юлія 

Олександрівна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №10 імені О. Бутка  

м. Суми   

ІІІ 

Тєлєтов  

Дмитро 

Олександрович 

Олександрівська гімназія  

Сумської міської ради  

 

ІІІ 

Разгонова 

Катерина Сергіївна 

Сумська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 22 м. Суми  

 

– 

Дорошенко  

Ілля Олексійович 

Шосткинський навчально-виховний 

комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів – ліцей Шосткинської міської 

ради  

ІІ 

Ленда  

Павло Романович 

Державний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус» імені 

І.Г.Харитоненка 

ІІ 

Басанець Євгеній 

Олександрович 

Шосткинський навчально-виховний 

комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів – ліцей Шосткинської міської 

ради  

ІІІ 

Денисенко 

Анастасія Петрівна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №10 імені О. Бутка  

м. Суми   

 

– 
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8 Екологія 

Друзь  

Юлія  

Віталіївна 

Бугруватська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

Охтирської районної ради  

ІІІ 

Наталич  

Ярослав 

Сергійович 

Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №3 Конотопської міської 

ради  

– 

9 Правознавство 

Подоляка  

Тетяна  

Олегівна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми  ІІ 

10 Біологія 

Ільєнко  

Дмитро Олегович 

Шосткинська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської 

ради  

ІІ 

Пилипко Катерина 

Владиславівна 

Охтирська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 11  

Охтирської міської ради  

І 

Лобода  

Дмитро 

Андрійович 

Олександрівська гімназія  

Сумської міської ради  

 

ІІІ 

Биченко  

Богдан 

Олексійович 

Державний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус»  

імені І.Г.Харитоненка 

– 

Назарько Михайло 

Геннадійович 

Державний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус» імені 

І.Г.Харитоненка 

– 

Шевцова Катерина 

Олександрівна 

Олександрівська гімназія  

Сумської міської ради  

  

ІІІ 

Харченко 

Анастасія 

Сергіївна 

Кролевецька спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької районної 

ради  

– 

11 Фізика 

Чайка  

Андрій 

Анатолійович 

Шосткинський навчально-виховний 

комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів – ліцей Шосткинської міської 

ради  

– 

Бондарець Артем  

Павлович 

Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2  

імені М.О.Лукаша  

Кролевецької районної ради  

– 

Бєлолюбцева Софія  

Сергіївна 

Олександрівська гімназія  

Сумської міської ради  

 

– 

Мелешко Дмитро 

Юрійович 

Олександрівська гімназія  

Сумської міської ради  
– 

12 
Англійська 

мова 

Могила  

Інна 

Володимирівна 

Конотопська гімназія  

Конотопської міської ради  

 

– 

Малюк  

Марія Павлівна 

 

Сумська гімназія № 1 м. Суми  

– 
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Юдіна  

Анна Сергіївна 

Глухівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської 

ради  

– 

Кущенко Катерина 

Михайлівна 

Конотопська гімназія  

Конотопської міської ради  

 

ІІ 

Коренева  

Анна  

Сергіївна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 1  

імені В.Стрельченка м. Суми  

– 

13 Німецька мова 

Бойченко 

Анастасія Юріївна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка  

м. Суми   

ІІІ 

Роговець  

Софія  

Сергіївна 

Шосткинська гімназія  

Шосткинської міської ради  

 

ІІ 

Черненко  

Віктор Вікторович 

Шосткинська гімназія  

Шосткинської міської ради  

 

– 

14 
Французька 

мова 

Демура  

Діана 

Володимирівна 

Олександрівська гімназія  

Сумської міської ради  

 

– 

Сулига  

Карина 

Володимирівна 

Сумська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми  

 

– 

15 Астрономія 
Навоєва Анастасія 

Ігорівна 

Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми  
 

16 Географія 

Гребенець 

Анастасія 

Сергіївна 

Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 1 Кролевецької районної 

ради  

– 

Довгаль  

Ольга  

Романівна 

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 10 Конотопської міської ради  – 

Євдокимова 

Олександра 

Володимирівна 

Олександрівська гімназія  

Сумської міської ради  

 

ІІ 

Куций Святослав 

Андрійович 

Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської 

ради  

– 

17 Історія 

Лахмотов 

Костянтин 

Олексійович 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №7 м. Суми  

  

– 

Крючок  

Дмитро 

Олександрович 

Сумська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 4 м. Суми  

 

– 

Каніщев  

Юрій  

Рафікович 

Охтирська гімназія  

Охтирської міської ради  

 

– 

Ювко  

Єгор  

Юрійович 

 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №17 м. Суми  

 
– 
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18 Економіка 

Семененко Роман  

Юрійович  

Охтирська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2  

Охтирської міської ради  

– 

Колеснікова  

Лія Олександрівна  

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми  

 

ІІ 

Грибініченко 

Руслана Андріївна  

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми  

 

ІІ 

Лучко  

Станіслав Ігорович  

Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської 

ради  

ІІІ 

Шиянова 

Єлизавета 

Вячеславівна  

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 10 імені О.Бутка м. Суми  – 

 

71 % результативність у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015 року 

вибороли учні-учасники олімпіади з хімії (7 учасників, 5 призових дипломи), 67 % 

результативності – олімпіади з української мови та літератури (9 учасників, 6 призових 

дипломів), німецької мови (3 учасника, 2 призових дипломи), 60 % – економіка (5 учасників,  

3 призових дипломи) 57 % – біологія (7 учасників, 4 призових дипломи), 100 % – трудове 

навчання (4 учасника, 4 призових дипломи). 

На допомогу вчителям області на сайті КЗ СОІППО 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, 

бюлетні, альманахи. 

 

 

5.7. Науково-методичний супровід виховної роботи 

 

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської й 

загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на 

свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства та 

держави. Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної 

системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для 

проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України. 

Вся система виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області 

спрямована на формування суспільної потреби у вихованні особистості, соціальної 

активності та громадянської свідомості молоді, що зафіксовано у державних документах: 

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; 

Державній цільовій соціальній програмі «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. 

Головними завданнями науково-методичної роботи у КЗ СОІППО у 2015 році за 

напрямом «виховна робота» були: підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
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ознайомлення педагогів із результатами наукових досліджень і передового педагогічного 

досвіду з виховної роботи, застосування інноваційних форм та методів виховної діяльності в 

навчальних закладах області, надання дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їх 

професійної підготовки. 

Протягом 2015 року курси за напрямом виховної діяльності підвищення кваліфікації 

пройшли 478 працівників загальноосвітніх навчальних закладів таких категорій: 

 − заступники директорів з виховної роботи – 49; 

 – заступники директорів з навчально-виховної роботи – 137; 

 − педагоги-організатори – 37; 

 − вихователі ГПД – 63; 

 − керівники шкільних гуртків – 192. 

З метою профілактики запобігання торгівлі людьми та профілактики правопорушень 

серед дітей та учнівської молоді на курсах підвищення кваліфікації реалізовано наступні 

заходи:  

– проведено лекції (очно-дистанційна форма навчання): 

1) для директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи – «Правове 

виховання молоді у контексті сучасної освіти»; 

2) для практичних психологів, соціальних педагогів – «Запобігання та профілактика 

торгівлі людьми в умовах сьогодення», «Психологічні аспекти попередження торгівлі 

людьми»; 

3) для учителів історії та суспільних дисциплін – «Сутність, специфіка та особливості 

правового виховання учнів у навчально-виховному процесі» 

4) для завідувачів, методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів – 

«Правове виховання дитини старшого дошкільного віку»;  

– обласний тренінг для соціальних педагогів «Ефективні заходи щодо запобігання 

торгівлі людьми»; 

 – тематичні «круглі столи» (для слухачів курсів підвищення кваліфікації та 

перепідготовки соціальних педагогів, психологів загальноосвітніх навчальних закладів). 

 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. 

 Видано матеріали – Нормативно-правове забезпечення роботи з профілактики 

правопорушень серед учнівської молоді у загальноосвітньому навчальному закладі: Збірник 

методичних матеріалів / Укладач: Л.І. Юрченко – Суми РВВ СОІППО, 2015. – 124с. 

У 2015 році відповідно до плану роботи КЗ СОІППО були проведені обласні науково-

практичні семінари, засідання шкіл молодого управлінця, конкурси (таблиця 5.7.1). 

Проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року». 

 

Протягом року надавались консультації: заступникам директорів з виховної роботи, 

класним керівникам, педагогам-організаторам загальноосвітніх навчальних закладів області з 

питань організації виховного процесу (планування, контроль та аналіз виховної діяльності, 

організація роботи органів учнівського самоврядування, організація роботи з учнями «групи 

ризику» тощо). 

 



 

137 

 

Таблиця 5.7.1 

Форми організації науково-методичної роботи за напрямом «Виховна робота» 
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1.  Давидова Ю.І. 

Токаренко О.І. 

Обласний семінар 

«Організація виховної роботи 

у позанавчальний час та 

дозвілля школярів у період 

канікул» 

18.03.2015 18 – Методичні 

рекомендації

прес-реліз 

2.  Давидова Ю.І. 

Третьякова О.В. 

Обласний історико-правовий 

семінар «Патріотичне 

виховання учнівської молоді 

на уроках суспільних 

дисциплін в умовах сучасного 

спеціалізованого навчального 

закладу» 

15.04.2015 19  Методичні 

рекомендації

Прес-реліз 

3.  Давидова Ю.І. 

Перлик В.В. 

Івницька І.О. 

Обласний семінар «Специфіка 

функціонування закладів 

освіти нового типу в сучасних 

умовах розвитку 

регіонального освітнього 

середовища» 

29.04.2015 20  Методичні 

рекомендації

Прес-реліз 

4.  Давидова Ю.І. 

Тимченко Л.М. 

Обласний семінар «Виховання 

патріотизму та національної 

свідомості учнів» 

05.05.2015 16  Методичні 

рекомендації

Прес-реліз 

5.  Давидова Ю.І. 

Плотнікова С.П. 

Обласний семінар 

«Профілактика 

правопорушень серед 

учнівської молоді» 

12.05.2015 15  Методичні 

рекомендації

Прес-реліз 

6.  Давидова Ю.І. 

Юрченко Л.І. 

Власова Н.Н. 

Обласна школа молодого 

управлінця «Управління 

навчально-виховною 

діяльністю загальноосвітнього 

навчального закладу: 

сучасний погляд» 

23.09.2015 15  Методичні 

рекомендації

Прес-реліз 

7.  Давидова Ю.І. 

Кругляк Н.І. 

Обласна школа молодого 

управлінця «Шкільне 

методичне об’єднання: сучасні 

підходи до планування 

роботи» 

25.11.2015 20  Методичні 

рекомендації

Прес-реліз 

8.  Давидова Ю.І. 

Троіцька М.Є. 

Обласний семінару-практикум 

«Попередження насильств у 

шкільному середовищі 

23.12.2015 20  Методичні 

рекомендації

Прес-реліз 
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З метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, 

та на виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 07.09.2015 № 515–ОД «Про проведення регіональних моніторингових 

досліджень у 2015-2016 навчальному році» у період з 15.09.2015 по 02.10.2015 року 

навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти КЗ СОІППО було проведено 

дослідження стану організації національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах Сумської області. 

У моніторингу брали участь загальноосвітні навчальні заклади I-III ступенів усіх 

районів і міст області. 

Мета даного дослідження – обґрунтування та реалізація системної діагностики 

наявності та якості процесу національно-патріотичного виховання на рівні 

загальноосвітнього навчального закладу; отримання об’єктивної інформації про стан 

організації та проведення виховної роботи з питань національно-патріотичного виховання; 

здійснення порівняльного аналізу результатів дослідження; відслідкування розвитку цього 

напряму виховної роботи в досліджуваних містах і районах.  

Для досягнення даної мети були поставлені завдання, які передбачали аналіз 

досліджуваної проблеми, розробку діагностики, проведення моніторингового дослідження, 

обробку й узагальнення отриманих результатів, надання рекомендацій стосовно поліпшення 

національно-патріотичного виховання на місцях. 

Для проведення був розроблений інструментарій, що містив чотири види анкет для 

різних груп респондентів.  

Питання анкет були розраховані на відображення різних аспектів досліджуваної 

проблеми.  

За результатами проведеного моніторингу отримано й проаналізовано фактичні дані. 

У дослідженні взяли участь 7120 респондентів. Із них 519 – класних керівників 4-х і 

10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Більшість опитаних (72 %) – працівники 

сільської місцевості, 28 % – міської. При цьому 60 % – це респонденти, педагогічний стаж 

роботи яких більше 20 років, 26 % – від 10 до 20 років, 9 % – від 3 до 10 років і 5 % – до  

3 років. 

Результати дослідження дозволили визначити, що у ЗНЗ області робота з національно-

патріотичного виховання здійснюється комплексно – через навчальний процес і позакласну 

виховну роботу (за визначенням 98 % класних керівників, 99 % заступників директорів з 

виховної роботи і 90 % учнів десятих класів) (діаграма 5.7.1). 
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Діаграма 5.7.1 Наявність роботи з національно-патріотичного виховання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 
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У процесі реалізації Концепції національно-патріотичного виховання, педагоги 

області спрямовують зусилля на виховання свідомого громадянина, патріота України. 

Відповіді переважаючої кількості (82 % класних керівників і 72 % заступників директорів) 

свідчать про ґрунтовно розроблену, системну роботу навчальних закладів Сумської області 

щодо національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Але 22 % і 11 % 

респондентів (відповідно) зазначили, що у закладах проводяться лише окремі заходи 

патріотичного спрямування. 

Основними завданнями, що висуваються для ефективного досягнення мети 

національно-патріотичного виховання учнів, педагоги області вважають формування любові 

до рідного краю (за визначенням 86 % класних керівників і 93 % заступників директорів), 

культурного спадку свого народу (69 % і 78 %); виховання поваги до своїх національних 

особливостей (68 % і 74 %); толерантне ставлення до представників інших національностей, 

ровесників, батьків, сусідів, інших людей (62 % і 70 %). Ці завдання реалізуються через такі 

напрями: героїко-патріотичне, морально-патріотичне; національно-патріотичне виховання та 

краєзнавчо-патріотична робота. За результатами проведеного анкетування, встановлено, що 

63 % учителів і 60 % заступників директорів здійснюють виховання саме в морально-

патріотичному напряму, оскільки вважають, що важливими для формування патріотизму є 

моральні засади особистості: гуманність, доброта, справедливість, чесність; 49 % і 70 % 

(відповідно) – в національно-патріотичному, активно використовуючи у навчально-

виховному процесі українську державну, національну символіку і фольклор, підтримуючи 

народні звичаї, традиції; 34 % і 49 % – у героїко-патріотичному, оскільки воно покликане 

об'єднати зусилля сім'ї, держави, громадських організацій для досягнення єдиної мети – 

формування патріотичної свідомої особистості; 45 % і 58 % – у краєзнавчо-патріотичному 

(діаграма 5.7.2). 
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Діаграма 5.7.2. Напрями національно-патріотичного виховання у ЗНЗ 

 

Ефективність національно-патріотичного виховання в системі виховної роботи 

класного колективу значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, методів і 

форм його організації. Найчастіше класні керівники і заступники директорів використовують 

уроки мужності (за визначенням 87 % і 94 % респондентів відповідно), бесіди (78 %, 76 %), 

години спілкування (77 % 88 %), відзначення національних свят, пам’ятних дат (74 %, 69 %), 

відвідування музеїв бойової слави (71 %, 83 %), військово-спортивні змагання (60 %, 78 %), 

акції (65 %, 76 %), ярмарки (57 %, 54 %), зустрічі з учасниками АТО (52 %, 69 %), проекти 

(41 %, 48 %), конкурси патріотичної пісні, прози, поезії (47 %, 64 %). 
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Проведене анкетування виявило недостатню обізнаність у сучасних інноваційних 

формах та методах національно-патріотичного виховання учнів, або невміння застосовувати 

їх у навчально-виховному процесі. Респонденти, в основному, називають традиційні усталені 

форми, не до кінця використовуючи потенціал сучасних – таких як: відкриті трибуни 

(зазначили 3 % класних керівників і 5 % заступників директорів), аукціони (12 %, 7 %), 

дебати (12 %, 10 %), віртуальні мандрівки (23 %, 30 %), флешмоби (25 %, 32 %), тренінги (22 

%, 28 %) (діаграма 5.7.3). 
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Діаграма 5.7.3. Форми і методи роботи  

з національно-патріотичного виховання у ЗНЗ 

 

У навчальних закладах реалізується волонтерська робота педагогами та учнями під 

керівництвом учителів (за відповідями 85 % класних керівників і  86 % заступників 

директорів). Цей вид діяльності здійснюється у декількох напрямах: соціальному (як 

зазначили 51 % і 64 % респондентів відповідно), інформаційно-просвітницькому (46 % і 62 

%), охоронно-захисному (8 %, 7 %), профілактичному (5 %, 10 %), шляхом підтримки воїнів і 

переселенців (35 % і 53 %) (діаграма 5.7.4). 
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Діаграма 5.7.4. Напрями реалізації волонтерської діяльності у ЗНЗ 

 

Більшість педагогів зазначили, що робота з патріотичного виховання у класах 

(навчальних закладах) носить системний характер: 73 % і 86 % респондентів (класних 

керівників і заступників директорів) вказали на те, що учні беруть участь у заходах 

патріотичного спрямування районного (міського), 20 % і 38 % – обласного, 11 % і 29 % – 

всеукраїнського рівнів (діаграма 5.7.5). 
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Діаграма 5.7.5. Участь учнів у заходах різних рівнів 

Анкетування показало, що вчителі і заступники директорів у виховній роботі 

використовують приклади мужності й звитяги захисників України як з історичного 

минулого, так і сучасності (95 % й 99 % відповідно). 

Методистами Інституту видано збірник:  Національно-патріотичне виховання учнів: 

Збірник методичних матеріалів  / Укладачі: Л.І. Юрченко, Ю.І. Давидова – Суми: РВВ 

СОІППО, 2015. – 100 с. 

 Проаналізувавши систему виховної роботи в області, робимо висновок, що в освітній 

галузі Сумщини активно розбудовується ефективний виховний простір; у педагогічну 

практику навчальних закладів впроваджуються сучасні методики і технології виховання, 

поширюється та впроваджується кращий досвід функціонування виховних систем 

навчальних закладів. На вихованні ціннісного ставлення до суспільства, людей, до себе, 

природи, мистецтва, праці побудовано роботу закладів освіти на майбутні роки. 
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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 інтегративної форми навчання; 

 ознайомлення освітянського загалу області з новітніми досягненнями методики 

навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. 

 У 2015 році для досягнення зазначених цілей у КЗ СОІППО з педагогами області 

було проведено науково-практичні та навчальні семінари, майстер-класи, зокрема: 

 науково-дослідною лабораторією інклюзивного та інтегрованого навчання було 

проведено обласний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» 

(07.04.2015, КЗ СОІППО); 

 обласний семінар «Реалізація навчально-виховного процесу в інклюзивному 

навчальному закладі» (21.04.2015, Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 

Конотопської міської ради); 

 обласний науково-практичний семінар «Організація інклюзивного навчання у 

загальноосвітньому навчальному закладі» (23.09.2015, КЗ СОІППО) (таблиця 5.8.1).  

Для забезпечення відповідного рівня підвищення кваліфікації педагогів області, які 

працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, у листопаді-грудні 2015 року 

проведено проблемно-тематичні курси: «Особливості індивідуального навчання дітей з 

особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах» для вчителів 

індивідуального навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та проведені курси 

підвищення кваліфікації для логопедів дошкільних навчальних закладів та спеціальних шкіл-

інтернатів. 

З метою забезпечення методичного супроводу інклюзивної форми навчання для 

педагогів загальноосвітніх навчальних закладів області укладені методичні посібники: 

1. Дидактичні основи навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку / 

Укл.: Л.О. Прядко, О.О. Фурман / Методичний посібник. – Суми : РВВ СОІППО. – 2015. – 

112 с. 

2. На допомогу педагогу загальноосвітнього навчального закладу /Укл.: Л.О. Прядко, 

О.О.Фурман / Методичний посібник. – Суми : РВВ СОІППО. – 2015. – 62 с. 

З метою підвищення професійної компетентності вчителів інклюзивного навчання 

проведено майстер-класи: 

 «Реалізація корекційної спрямованості навчання на уроках в початковій школі» в 

межах обласного науково-практичного семінару «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» 

для учителів початкових класів, які працюють з дітьми з особливостями психо-фізичного 

розвитку (07.04.2015, КЗ СОІППО). 

 «Шляхи реалізації корекційного компоненту на уроці в інклюзивному класі» в 

межах обласного науково-практичного семінару «Реалізація навчально-виховного процессу в 

інклюзивному навчальному закладі» для учителів, які працюють з дітьми з особливостями 

психо-фізичного розвитку в інклюзивному навчальному закладі (21.04.2015, Конотопська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради). 
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Таблиця 5.8.1 

Форми науково-методичної роботи з педагогами області 

інклюзивного супроводу навчально-виховного процесу 
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 т
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1 Фурман О.О. 

Прядко Л.О. 

Борцова М.В. 

Троіцька М.Є. 

Декунова З.В. 

Лавська А.М 

Обласний науково-

практичний семінар  

Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти 

07.04.2015 30 - Методичні 

рекомендації 

2 Фурман О.О. 

Прядко Л.О. 

Рибаченко В.О. 

Обласний семінар 

Реалізація навчально-

виховного процесу в 

інклюзивному 

навчальному закладі 

21.04.2015 23 - Методичні 

рекомендації 

3 Дірюга О.В. 

Фурман О.О. 

Прядко Л.О. 

Борцова М.В. 

Троіцька М.Є. 

 

Обласний науково-

практичний семінар 

Організація 

інклюзивного навчання 

у загальноосвітньому 

навчальному закладі 

23.09.2015 24 1 Методичні 

рекомендації 

 

З метою інформаційно-просвітницької діяльності функціонує й постійно 

поновлюється мобільна сторінка методиста з інклюзивного навчання (на офіційному Web-

сайті КЗ СОІППО); 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 2015 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, 

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 дошкільних 

навчальних закладів області була реалізація завдань упровадження в освітній процес 

дошкільних навчальних закладів Базового компонента дошкільної освіти 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 
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різноманітних форм методичної роботи, обласних науково-методичних заходів (таблиця 

5.9.1). 

 

Таблиця 5.9.1 

Форми науково-методичної роботи 

з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 1

. 

Міщенко Л.Б. Вивчення передового педагогічного 
досвіду, вихователя 
Федоренко Т.О. 

Організація пошуково-

дослідницької діяльності з дітьми у 

дошкільному навчальному закладі 

18.02.2015 4 – Матеріали  

з досвіду 

роботи 
07.10.2015 1 1 

2. 2

. 

Міщенко Л.Б. Обласний  

науково-практичний семінар 
Науково-методичний супровід 
Базового компоненту дошкільної 
освіти в дошкільних навчальних 
закладах (за участю авторів 
посібників: Вашуленко О.В. , 
Листопад Н.П., Гавриш Н. В)  

26.02.2015 103 2 Методичні 

рекомендації 

3. 3

. 

Міщенко Л.Б. Обласний науково-практичний 

семінар 

Гурткова робота в дошкільному 

навчальному закладі – ефективний 

шлях формування творчої 

особистості 

26.03.2015 39 2 Методичні 

рекомендації 

4. 4

. 

Міщенко Л.Б. Обласний науково-практичний 
семінар  

Формування основ духовно-

патріотичного виховання у дітей 

дошкільного віку 

28-29. 

04.2015 

34 2 Методичні 

рекомендації 

5. 5

. 

Міщенко Л.Б. Обласна школа молодого 

методиста  

Сучасний підхід до організації 

методичної роботи в дошкільному 

навчальному закладі 

29.01.2015 12 – Методичні 

рекомендації 

6. 6

. 

Міщенко Л.Б. Методичний порадник 

Проблеми наступності дошкільної 

та початкової освіти 

12.03.2015 26 2 Методичні 

рекомендації 02.04.2015 22 2 

14.05.2015 33 1 

29.09.2015 32 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

7. 9

. 

Міщенко Л.Б. Обласний науково-теоретичний 
семінар 
Мнемотехніка – новітня технологія 
ефективного засвоєння інформації 
в умовах сучасної освіти 
(за авторською технологією         
Чепурного Г.А.) 

25-26. 
05.2015 

52 2 Матеріали 

8. 1

0

. 

Міщенко Л.Б. Інструктивно-методичний 

семінар-нарада щодо початку 2015-

2016 навчального року 

26.08.2015 27 1 Методичні 

рекомендації 

9. 1

3

. 

Міщенко Л.Б. Обласний науково-практичний 

семінар 

Інформаційно-комунікаційна 

компетентність суб’єктів 

освітнього простору дошкільного 

навчального закладу: проблеми та 

шляхи їх вирішення 

29.10.2015 82 2 Методичні 

рекомендації 

10. 1

4

. 

Міщенко Л.Б. Обласна школа молодого 

методиста  

Організація методичних форм 

роботи в дошкільному навчальному 

закладі 

11.11.2015 12 1 Методичні 

рекомендації 

11. 1

5 

Міщенко Л.Б. Авторський науково-практичний 

тренінг  

Мнемотехніка: технологія 

ефективного засвоєння інформації 

в умовах сучасної освіти. 

Технологія комунікації 

переконання. Конфліктологія 
(за авторською технологією         
Чепурного Г.А.) 

08-09. 
12.2015 

100 1 Матеріали 

семінару 

 

У 2015 навчальному році з метою виховання громадянина-патріота України 

утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до 

національних надбань українського народу, для спеціалістів управлінь (відділів) освіти, 

методистів РМК (ММК), проведено обласний науково-практичний семінар «Формування 

основ духовності та патріотизму у дітей дошкільного віку».  

Одним із основних завдань забезпечення якісної дошкільної освіти є трансформування 

наукових ідей у педагогічну практику. У 2015 році робота з використання інноваційних 

технологій була скоординованою науково та методично. Педагоги дошкільних навчальних 

закладів використовували у практичній діяльності, окрім традиційних методик виховання та 

навчання дітей 57 інноваційних ігрових технологій. В області було проведено семінар 

«Мнемотехніка – новітня технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної 

освіти» за авторською технологією Чепурного А.Г., обласний науково-практичний семінар 

«Науково-методичний супровід Базового компоненту дошкільної освіти в дошкільних 

навчальних закладах» за участю авторів посібників: Вашуленко О.В., Листопад Н.П.  

З метою упровадження та опанування сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями в освітньому процесі дошкільного навчального закладу для педагогічних 

працівників дошкільних установ проведено обласний науково-практичний семінар 

«Інформаційно-комунікаційна компетентність суб’єктів освітнього простору дошкільного 

навчального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення». 
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З метою здійснення системного підходу щодо забезпечення наступності у роботі 

дошкільної і початкової ланок освіти в світлі Базового компоненту дошкільної освіти та 

Державних стандартів початкової ланки для працівників районних (міських) відділів освіти, 

які опікуються дошкільною та початковою освітою, педагогів загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів Буринського, Роменського району, мм. Охтирка, Лебедин 

проведено методичний порадник «Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти». 

Здійснено експертну оцінку та захист власної методичної розробки «Художня праця 

як засіб розвитку творчої особистості дошкільників» вихователя Сумського навчально-

виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 1 ступеня 

№ 41 «Райдуга» м. Суми, Сумської області Голінської Олени Григорівни на присвоєння 

звання «вихователь-методист». Розпочато роботу над корекцією, доповненням матеріалів на 

присвоєння звання «вихователь-методист» Жук Оксани Дмитрівни, інструктора з фізичного 

виховання Сумського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа 1 ступеня № 11 «Журавонька» м. Суми, з проблеми «Методика 

організації занять з фізичного виховання на свіжому повітрі у ДНЗ». 
З метою підвищення професійної майстерності сучасного педагога продовжується 

вивчення передового педагогічного досвіду «Організація пошуково-дослідницької діяльності 
з дітьми у дошкільному навчальному закладі» вихователя Конотопського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) № 4 «Сонечко» Федоренко Т.О. 

З метою підвищення фахової майстерності, активізації творчого потенціалу 

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, здійснено організаційно-

методичний супровід фахових конкурсів: 

– обласний фестиваль «Гармонія руху» (06.11.2015р.); 

– обласний етап Всеукраїнського фестиваля-огляду матеріалів з досвіду роботи 

вихователів за темою «Україна – рідний край». 

 З метою самоосвіти, підвищення фахової майстерності, вивчення досвіду роботи, 

педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів Сумської області упродовж 

2015 року брали участь у заходах: 

– Всеукраїнський науково-практичний семінар «Екологія дошкільного дитинства: 

відповіді на виклики сьогодення» (м. Вінниця 28-29.05.2015); 

– Всеукраїнський проблемний семінар «Формування основ здорового способу 

життя суб’єктів освітнього простору ДНЗ: проблеми та шляхи вирішення» (м. Запоріжжя 08-

12.06.2015); 

– Всеукраїнська авторська школа інноватики професора Якименко С.І. 

«Інтегрована особистісно-орієнтована освітня технологія у дошкільному навчальному 

закладі» (м. Коблево Миколаївської області 14-15.06.2015); 

– Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль «Перспектива» (м. Іллічевськ 

Одеської області 06.-12.07.2015. 

З метою методичного забезпечення освітнього процесу, напрацьовано наступні 

матеріали: 

1. Виховуємо маленьких патріотів: навчально-методичний посібник /Укладач: Є.Ф. 

Ковтун , Л.Б. Міщенко – Суми: КЗ СОІППО.– 2015.– 167 с. 

2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного 

навчального закладу: навчально-методичний посібник /Укладач: Л.Б. Міщенко – Суми: КЗ 

СОІППО.– 2015.– 112 с. 
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РОЗДІЛ VІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 
Наукова діяльність КЗ CОІППО в 2015 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 
CОІППО 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 CОІППО створені достатні умови для наукової роботи науково-педагогічних та 
педагогічних працівників, спрямованої на проведення наукових досліджень та їх апробації з 
метою: 

– здійснення науково-методичних досліджень викладачами та дисертаційних досліджень 
докторантами, аспірантами, здобувачами, захисту дисертацій, отримання наукових звань тощо 
(розділ VІ, таблиця 6.1.1); 

– 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 
(розділ VІ, таблиця 6.2.1); 

– розробки та видання монографій, підручників, науково-методичних посібників, 
фахових публікацій (розділ VІ, п. 6.3). 

У 2015 році отримали вчене звання доцента: Кудінов Д.В., к.і.н., доцент кафедри 
педагогіки та інноваційних технологій; Цебро Я.І, к. е. н., доцент кафедри державного 
управління та педагогічного менеджменту. 

Два науково-педагогічних працівника успішно захистили докторську дисертацію 
(Нікітін Ю.О., к.і.н., доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; 
Кудінов Д.В., к.і.н., доцент, доцент кафедри педагогіки та інноваційних технологій). 

Три науково-педагогічних працівника успішно захистили кандидатські дисертації 
(Успенська В.М., старший викладач кафедри методики початкової та природничо-
математичної освіти; Драновська С.В. завідувач науково-видавничого відділу; Теслева Ю.В. 
методист відділу моніторингу якості освіти). 

До аспірантури вступили Сидоренко Н.В, викладач кафедри педагогіки та 
інноваційних технологій, Панасюра Г.С., фахівець науково-видавничого відділу.  

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 2015 році магістранти брали 
участь у наукових конференціях, які проводилися на базі КЗ СОІППО. За результатами 
конференцій та в щорічних збірниках наукових праць магістрантів було опубліковано 68 
статей студентів різної тематики загальним обсягом 13,6 друкованих аркушів.  
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Таблиця 6.1.1 

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 

   

2 Артюшкіна Л.М. к.пед.н., 

доц. 

Розвиток педагогічної майстерності 

соціальних педагогів в умовах 

післядипломної освіти 

   

3 Рудь О.М. к.філол.н., 

доц., 

з/декана 

Педагогічна майстерність учителя 

Сумщини 

Теорія та 

практика розвитку 

педагогічної 

майстерності 

вчителя в освітніх 

закладах 

Сумщини 

(середина ХVІІІ–

ХХІ століття)  

Науковий 

кореспондент  

Інституту 

педагогічної 

освіти та освіти 

дорослих НАН 

України  

Стаття у фаховому виданні, 

тези доповіді на 

конференціях 

4 Прядко Л.О. к.пед.н, доц. Формування інклюзивної компетентності 

педагога загальноосвітнього закладу в 

умовах післядипломної освіти. 

   

5 Єфремова Г.Л. к.пед.наук, 

доц. 

Розвиток професійної адаптивності 

фахівців в умовах післядипломної 

педагогічної освіти  

Розвиток 

професійної 

адаптивності 

соціальних 

педагогів у системі 

післядипломної 

педагогічної освіти  

 Захист кандидатської 

дисертації  
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Кафедра державного управління та педагогічного менеджменту 

Тема: Особливості підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних кадрів на рівні області 

1 Крюков О.І. д.н.держ. 

упр., проф., 

з/каф. 

Політично-управлінська еліта України в 

умовах суспільної трансформації 

  Складено збірник 

завдань для практичних 

робіт «Управління 

інформаційними 

зв’язками» та 

електронний навчально-

методичний посібник – 

електронне дидактичне 

забезпечення 

2 Луценко С.М. к.держ.упр., 

доц. 

Механізми інформаційного забезпечення 

у сфері державного управління освітою; 

Інноваційні підходи до підвищення 

кваліфікації керівних кадрів 

 

  

3 Медведєв І.А. к.держ.упр., 

доц.,  

в. о. ректора 

Латентні смисли ідеї європейського 

університету: державноуправлінські 

виміри 

  Розроблено курс лекцій з 

дисципліни 

«Менеджмент 

організацій» 

4 Цебро Я. І.  к.е.н., доц.  Управління персоналом в системі 

стратегічного розвитку організації 

  Розроблено курс лекцій з 

дисципліни «Управління 

персоналом» , 

Розроблено спецкурс 

«Запровадження 

держстандарту в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах: 

управлінський аспект» 

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 

 

Підготовлено І-й і ІІ-й 

розділ дисертації 
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6 Атрощенко Н.М. ст.викл. 

(магістр) 

Державне управління післядипломною 

педагогічною освітою (на прикладі КЗ 

СОІППО) 

  Розроблено спецкурс 

«Документообіг у 

навчальних закладах» 

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 

Підготовлено І-й розділ 

дисертації 

8 Перлик В.В. ст.викл. 

(магістр ) 

Державне управління в системі 

післядипломної педагогічної освіти 

професійною компетентністю керівника 

загальноосвітнього навчального закладу 

  Розроблено курс лекцій з 

дисципліни «Освітній 

менеджмент» 

9 Пінчук Д.М. ст.викл. 

(магістр) 

Системний аналіз професійно-освітнього 

середовища та його вплив на соціально-

економічний розвиток 

  Розроблено спецкурс 

«Запровадження 

держстандарту в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах: 

управлінський аспект» 

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 

   

2 Дудко Н.В. к. пед. н., 

доц. 

Формування професійної грамотності 

фахівця в умовах освітніх інновацій ХХІ 

ст. 

   

3 Логвиненко Ю.В. к.філол.н., 

доц. каф. 

Формування особистості фахівця в умовах 

освітніх інновацій ХХІ ст. 

   

4 Мазуренко В.О. к. т. н., доц. Менеджмент в сучасній освіті  

 

  

5 Крамаренко Л.Д. ст. викл. Формування сучасного педагога з позицій 

стратегій життєвого успіху  
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6 Ніколаєнко С.П. ст. викл.  Формування компетентності 

саморозвитку педагогів у контексті 

технологій масової комунікації 

 

   

7 Стукалова Т.Г. ст. викл. 

(магістр) 

Розвиток вчителя в системі 

післядипломної педагогічної освіти: 

соціально-гуманітарні аспекти  

   

8 Гапон А.В. ст. викл. 

(магістр) 

Правові аспекти розвитку української 

освіти в умовах Болонського процесу та 

міжнародних угод 

   

9 Рідченко Л.О. викл. Нелінійна методологія в пізнанні 

віртуальної реальності: філософський 

аналіз 

   

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. 

Розвиток та саморозвиток 

професіоналізму педагога у системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

  Написання 

обґрунтування теми  

2 Коростіль Л.А. к.пед.н., доц. Формування вмінь і навичок самоосвіти 

учнів та вчителів Сумської області. 

  Написання статей 

3 Удовиченко І.В. к.пед.н., 

доц., 

проректор 

Краєзнавча складова географічної освіти у 

системі безперервного особистісного 

розвитку 

  Написання статей 

4 Ніколаєва К.В. к.ф.-м.н., 

доц.  

Підготовка вчителя до формування 

дослідницьких навичок учнів в процесі 

навчання математики 

  Написання монографії 

5 Успенська В.М. к.пед.н., доц. 

каф. 

Розвиток професійної компетентності 

учителів основ здоров’я в системі 

післядипломної педагогічної освіти 

Розвиток 

професійної 

компетентності 

вчителів основ 

здоров’я в системі 

післядипломної 

освіти 

Спец. 13.00.04 

«Теорія і методика 

професійної освіти» 

 

Захист дисертації та 

присудження наукового 

ступеня кандидата 

педагогічних наук (наказ 

МОН України від 

29.09.2015 № 988) 

6 Лавська А.М. ст.викл. 

(магістр) 

Підготовка вчителя початкових класів до 

здоров'яспрямованої діяльності в 

початковій школі 

 

  Написання статей 
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7 Кода С.В. ст.викл. 

(магістр) 

Формування готовності вчителів фізики 

до управління професійним самови-

значенням учнів у післядипломній освіті 

Формування 

готовності вчителя 

фізики до 

управління 

професійним 

самовизначенням 

учнів 

Спеціальність  

13.00.04. Теорія та 

методика 

професійної освіти 

Написання розділу 

дисертації 

8 Декунова З.В. ст.викл. 

(магістр ) 

Підготовка вчителя початкових класів до 

здоров'яспрямованої діяльності в 

початковій школі 

  Написання статей 

9 Синько Л.С. ст.викл. 

(магістр) 

Особливості впровадження Державних 

стандартів у класах з поглибленим 

вивченням математики 

  Написання статей 

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 науковому 

виданні 

2 Сігова В.І. к.т. н., проф. Теоретичні дослідження інноваційних 

технологій в техніці 

  Монографія 

3 Сєрих Л.В. к.пед.н., доц.  Теорія та методика взаємодії 

загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів в естетичному 

вихованні підлітків 

Теорія та методика 

взаємодії 

загальноосвітніх та 

позашкільних 

закладів в 

естетичному 

вихованні підлітків 

Інститут проблем 

виховання НАПН 

України 

Рукопис дисертаційного 

дослідження 

4 Ковтун Є.Ф. ст.викл. Науково-методичні аспекти реалізації 

завдань Базового компоненту дошкільної 

освіти 

  Навчально-методичний 

посібник 

5 Цимерман І.Л. ст.викл. Науково-методичні аспекти розвитку 

мислення дітей дошкільного віку 
  Стаття у фаховому 

виданні 

6 Бубнова І.С. ст.викл. Громадське виховання учнів засобами 

мистецтва 
  Стаття у науковому 

виданні 

7 Крот Г.В. ст. викл. 

(магістр) 

Удосконалення уроків трудового 

навчання шляхом творчої співпраці 

вчителя та учня 

  Стаття у науковому 

виданні 
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8 Деменков Д.В. ст. викл. 

(магістр) 

Сучасні підходи до організації та 

проведення уроків фізичної культури в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Організаційно-

методичне 

забезпечення 

гурткових занять з 

футболу зі 

школярами 5-9 

класів 

СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

Написання розділу I 

дисертації 

9 Тихенко Л.В. к.пед.н., доц.  Науково-методична робота позашкільного 

навчального закладу як умова ефективної 

діяльності щодо реалізації осівтньо-

виховного потенціалу 

  Стаття у науковому 

виданні 

10 Юдін М.М. засл. діяч, 

доц. каф. 

Роль театру в естетичному вихованні 

слухачів 
  Стаття у науковому 

виданні 
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 

  Участь у конференції, 

тези 

2 Вознюк А.В. к.психол.н., 

доц.  

Психологічні особливості підготовки 

керівників освітніх організацій до 

управлінської діяльності 

  Навчально-методичний 

посібник, 2 фахові статті  

3 Панченко С.М. к.психол.н., 

доц., 

проректор 

Психологія самоздійснення особистості у 

дорослому віці 

Психологія 

самоздійснення 

особистості у 

дорослому віці 

Науковий 

кореспондент 

лабораторії 

навчання Інституту 

психології  

ім. Г.С. Костюка 

Статті, тези, доповіді на 

конференціях 

4 Шаванов С.В. к.психол.н., 

ст. викл.  

Особливості впровадження медіаосвіти в 

навчальних закладах 

  Участь у конференції, 

тези 
5 Кулик Н.А. ст.викл. 

 

Соціально-психологічний супровід 

творчої самореалізації особистості 

  Участь у конференції, 

тези 

6 Борцова М.В. ст.викл. 

(магістр) 

Відхилення у функціонуванні психічної 

діяльності як фактор порушень 

особистісного розвитку дитини 

  Стаття у періодичному 

виданні, участь у 

конференції, тези 

7 Сидоренко І.В. ст.викл. Психолого-педагогічні умови розвитку 

потенціалу особистості 

 

  Стаття у періодичному 

виданні, участь у 

конференції, тези 
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8 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 

Участь у конференції, 

тези 

9 Гільова Л.Л. ст.викл. Соціально-психологічний потенціал 

особистості в умовах кризових змін в 

суспільстві 

  Участь у конференції, 

тези 

10 Василега О.Ю. викл. 

(магістр) 

Профілактика та корекція страхів як 

умова розвитку потенціалу особистості 

вихованця 

  Фахова стаття 

 

11 Клочко О. М. викл. 

(магістр) 

Проблеми диференційної психофізіології 

чоловіка та жінки 

Психологічний 

клімат в жіночих 

гімназіях України 

на початку ХХ 

століття 

Сум ДПУ імені 

А.С.Макаренка 

Розробка спецкурсу для 

слухачів курсів 

підвищення кваліфікації  

(музичних керівників 

ДНЗ)  

 

12  Зінченко О.С. викл. 

(магістр) 

Особливості соціально-психологічного 

потенціалу особистості в літньому віці 

Психологічні 

особливості людей 

літнього віку 

Здобувач 

лабораторії мас і 

спільнот Інституту 

соціальної і 

політичної 

психології 

Стаття у фаховому 

виданні, 

матеріали конференції 

 

13 Коробка Л.М. к.психол.н., 

доц.  

Розвиток ціннісного ставлення 

особистості до здоров'я  

  Фахова стаття 

14 Марухіна І.В. ст. викл. Розвиток професійної рефлексії як 

необхідної умови підвищення професійної 

компетентності практичного психолога 

  Аналітично-

статистистичний збірник 

Кафедра педагогіки та інноваційних технологій 

Тема: Педагогічна інноваційна діяльність, як основа модернізації української школи 

1 Зосименко О.В. к.пед.н., 

доц., з/каф. 

Особливості організації проектної 

діяльності у навчально-виховному процесі 

початкової школи 

  Наукові статті 
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2 Матковська М.В. к.пед.н., доц. Готовність педагога до впровадження 

особистісно зорієнтованого навчання 

  Оновлено тексти лекцій з 

«Педагогічної 

інноватики». 

Участь у науково-

практичних конференціях   

3 Кудінов Д. В. д.і.н., доц.   Селянський рух у 

Наддніпрянській 

Україні в 1900 р. – 

лютому 1917 р.: 

історіографія  

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня доктора 

історичних наук 

4 Кожем’якіна І.В. ст. викл. Теорія та методика професійної освіти  Розвиток 

професійної мовно-

мовленнєвої 

компетентності 

вчителя початкових 

класів 

Інститут 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих 

НАПН України 

Розробка 

міждисциплінарного 

спецкурсу, наукові статті, 

написання розділу 

дисертації 

5 Клюніна Н.В. ст. викл. 

(магістр) 

Євроінтеграційна спрямованість 

перепідготовки вчителів іноземних мов  

  Наукові статті 

6 П’ятаченко Ю.В. ст. викл.  Поетика пейзажу в 

«малій» прозі 

Євгена Гуцала 

СумДПУ імені 

А.С.Макарена 

Стаття 

7 Чхайло Л.М. ст. викл. 

(магістр) 

Прийоми та методи стимулювання 

творчої і пізнавальної діяльності учнів 

при вивченні зарубіжної літератури 

  Наукові статті, тези 

8 Сударєва Г.Ф. ст. викл. Науково-методичний супровід 

інноваційної діяльності педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів 

  Стаття у фаховому 

виданні, тези доповіді на 

конференціях, посібник 

9 Скирта В.С.  викл. 

(магістр) 

Розширення можливостей післядипломної 

педагогічної освіти шляхом співпраці з 

Британською Радою  

  Наукові статті 

10 Сидоренко Н.В. викл. 

(магістр) 

аспірант 

 Освіта 

національних 

меншин 

Лівобережної 

України 20-30 рр. 

XX ст.  

СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

Наукові статті 
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11 Литвиненко Я.О. викл. Орнітолексика східнополіського діалекту: 

структура і просторове варіювання 

Орнітолексика 

східнополіського 

діалекту: структура 

і просторове 

варіювання 

Інститут української 

мови Національної 

академії наук 

України, відділ 

діалектології 

Наукові статті  

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. 

Аспекти використання E-learning при 

організації роботи з педагогами 

  Участь у МООК 

«Массовые открытые 

онлайк-курсы в 

ландшафте современного 

образования:от теории к 

практике», 

навчання під час 

майстер-класу, 

участь та виступи у 

дискусіях та вебінарах 

2 Антонченко М.О. к.пед.н.,  

доц. 

Педагогічні умови ефективного 

впровадження ІКТ технологій до 

навчального процесу в андрагогіці 

  Апробація матеріалів у 

Міжнародній конференції 

та у Всеукраїнській 

науково-практичній 

Інтернет-конференції  

3 Захарова І.О. к.пед.н., 

доц., декан 

Моніторинг принципів ведення 

електронного документообігу 

  Виступи на семінарах 

4 Лабудько С.П. ст.викл. 

(магістр) 

Блог як засіб розвитку професійної 

компетентності вчителів 

  Наукова стаття, 

семінар-навчання 

учасників очного етапу ІІ 

(обласного) туру 

Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-

2015» 

5 Ніколаєнко М.С. ст.викл. 

(магістр) 

Сучасні новітні інформаційні технології у 

педагогічній діяльності вчителя 

  Навчально-методичний 

посібник, 

методичний посібник, 

інформаційно-

методичний бюллетень, 4 

статті 
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6 Герасименко Н.В. ст.викл. 

(магістр) 

Розвиток інформаційної культури 

педагогів у системі післядипломної освіти 

  Статті, тези доповіді на 

конференціях 

7 Шевченко Т.О. ст. викл. 

(магістр) 

Впровадження інтерактивних методів 

навчання у фаховій підготовці вчителів 

інформатики 

  Участь у всеукраїнських 

і міжнародних 

конференціях, 3 статті, 

тези 

8 Павленко І.М. ст. викл. Інтеграція сучасних комп’ютерних 

технологій у процес викладання в школі 

  Участь у всеукраїнських і 

міжнародних 

конференціях, тези 

9 Куртась О.В. викл. 

(магістр) 

Розвиток інформаційної культури 

вчителів англійської мови у системі 

післядипломної педагогічної освіти 

  Участь у міжнародних 

конференціях, статті 

10 Лобода В.В. викл.  Інформаційно-комунікаційна 

компетентність суб’єктів освітнього 

простору дошкільного навчального 

закладу 

  Стаття, доповідь на 

обласному семінарі, 

доповідь на 

Всеукраїнській 

конференції, майстер-

клас 

11 Наконечна Л.М. викл. Веб-середовище неперервного 

професійного розвитку вчителів 

  Статті, доповідь на 

Всеукраїнській 

конференції 

12 Силка О.О. викл. Оптимізація підвищення кваліфікації 

менеджерів освіти засобами 

інформаційних технологій 

  Участь у конференціях 

Аспіранти КЗ СОІППО 

1 Нагорний О.І. Методист   Об’єктивність 

історичного 

пізнання в сучасних 

концепціях 

історіософії 

Аспірант СумДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

 

2 Сурков В.В. Викл. 

кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 Гюбріс як 

псевдораціональни

й тип 

світовідношення 

омасовленої 

людини 

Аспірант СумДПУ  

ім. А.С.Макаренка 
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3 Кодимський С.С. Методист   Розвиток 

здоров'язбережувал

ьної 

компетентності 

вчителів фізичної 

культури в системі 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Аспірант ГНПУ ім. 

О.Довженка 

Попередній захист 

дисертації; стаття у 

фаховому виданні 

4 Сердюк О.П. Методист   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 

5 Макшеєва Н.С. Методист 

навчального 

відділу 

 Міфопоетика 

сучасної 

української 

наукової 

фантастики 

Аспірант кафедри 

української 

літератури СумДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Статті у фахових 

виданнях, тези доповіді 

на конференціях 

6 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 

7 Клочко О.М.  Викл. 

(магістр) 

кафедри 

андрагогіки 

та 

корекційної 

освіти 

 Розвиток жіночої 

гімназійної освіти 

на Північному 

Сході України в 

середині ХІХ – на 

початку ХХ 

століття 

 

 

Аспірант кафедри 

педагогіки СумДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Статті 
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8 Сидоренко Н.В. викл. 

(магістр) 

кафедри 

педагогічнихта 

інноваційних 

технологій 

 Освіта 

національних 

меншин 

Лівобережної 

України 20-30 рр. 

XX ст.  

СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

Наукові статті 

9 Панасюра Г.С. Спеціаліст І 

категорії 

видавничого 

відділу 

 Формування 

природничого 

світогляду учнів 

середньої школи у 

дистанційному 

навчанні 

Аспірант СумДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Участь у конференції, 

тези 
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6.2 Апробація наукових та науково-методичних досліджень науково-педагогічних та педагогічних працівників 

Таблиця 6.2.1 

Участь науково-педагогічних працівників у наукових та науково-методичних заходах  

(конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, виставках) 

№ 

з/п 
ПІБ викладача Назва заходу Форма участі 

Дата 

проведення 
Місце проведення 

Кафедра психології 

1. ЧеканськаЛ.М. 

 

IV регіональний семінар з міжнародною участю «Психологічна 

культура особистості: сутність, проблеми, перспективи» 

Участь 25.04.15 м.Суми 

Психологічний марафон «Психолог і Я» Самопізнання. Спілкування. 

Відпочинок. 

Участь 21.02. 2015 м.Суми 

IV обласний Психологічний Форум  Участь, доповідь 25.04.2015 м.Суми 

Семінар – навчання для методистів СОІППО, в рамках реалізації 

завдань українсько-польського проекту «Шкільна академія 

підприємництва 3» 

Участь у майстер-

класі 

 

27-29.10. 

2015 

м.Суми 

Круглий стіл «Внутрішні переселенці: завдання громади та влади» Доповідь 25.11.2015  м.Суми 

Агенція Промоції 

Суми 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка 

Співорганізація, 

доповідь, тези 

03.12.2015 КЗ СОІППО 

Підсумкова Всеукраїнська конференція «Ш Всеукраїнська 

конференція « 

Доповідь 07.12.2015 м. Київ 

2 Панченко С.М. 

 

Науково-методичний семінар «Патрітизм як цінність і консолідуюча 

основа нації» 

Доповідь 28.01.2015 м.Київ 

Науково-методичний семінар «Організація навчально-виховного 

процесу щодо профілактики торгівлі людьми в освітніх закладах» 

Участь 29-30.01. 

2015 

м.Київ 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток 

вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» 
Стаття 26–27.03 

2015 
м.Суми, 

СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

Всеукраїнська Інтернет-конференція «Інноваційна культура 

педагога: стан сформованості» 

Доповідь 17-18.04. 

2015 

м.Глухів 

І Всеукраїнський з’їзд представників вищих навчальних закладів 

комунальної форми власності 

Делегат 24.04. 2015 м.Київ 
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Всеукраїнська конференція «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в 

сучасному світі: змістовний та технологічний аспект» 

Участь 26.11.2015 м.Суми 

КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка 

Член оргкомітету, 

доповідь, тези 

03.12.2015 м.Суми 

КЗ СОІППО 

3 Коробка Л.М. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена року м-

та Андрея Шептицького «Філософсько-психологічні аспекти 

духовності: соціально-економічні трансформації та відродження 

національної гідності»  

Стаття, доповідь 20-04.2015  м.Чернівці 

VII Всеукраїнська інтенсив-конференція з позитивної терапії (м. 

Ужгород) 

Доповідь 24-26.04. 

2015  

м.Ужгород 

Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної 

реабілітації учасників АТО» (м. Київ) 

Участь у в 

обговоренні 

03.06. 2015  м.Київ 

Всеукраїнської науково-практична конференція (з міжнародною 

участю) «Гуманізація навчально-виховного процесу закладу освіти 

як основа модернізації освітньої галузі» 

Стаття, 

доповідь  

28-29.05. 

2015 

м.Київ 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми практичної психології»  

Стаття, доповідь 12-13.11. 

2015  

м.Глухів, 

Національний 

педагогічний ун-т 

імені Олександра 

Довженка 

4 Вознюк А.В. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Інноваційна культура 

педагога: стан сформованості» 

Доповідь 17-18.04. 

2015 

м.Глухів 

VII Міжнародна науково-практична конференція « Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення 

кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» у рамках І 

Всеукраїнської виставки-презентації 

Доповідь 22.05.2015  м.Київ 

ІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології Участь, доповідь, 

проведення 

майстер-класу 

28-30.05.15 м.Кам'янець-

Подільський 

ІІ міжнародний семінар «Психологічна просвіта: сутність, проблеми, 

перспективи» 

Доповідь, тези 22.10.2015  СумДПУ 

ім.А.С. Макаренка  
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології роботи 

психолога в організації» 

Доповідь, 

тези 

29-30.10. 

2015  

м.Запоріжжя  

Обласний семінар «Психологічні особливості управління 
педагогічних працівників в умовах діяльності освітніх округів» для 
заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчально-виховної роботи. 

Доповідь 29.10.2015 Відділ освіти 

Сумської 

райдержадміні-

страції 

Науково-практичний семінар «Технології роботи організаційних 

психологів в умовах соціальної напруженості в суспільстві» 

Доповідь 06.11.2015  м.Київ 

Обласний семінар-практикум Організаційно-управлінські аспекти 

наступності та неперервності навчання в контексті модернізації 

освіти України 

Доповідь 25.11.2015  м.Охтирка  

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, тези 03.12.2015 КЗ СОІППО 

5 Сидоренко І.В. Семінар для вчителів фізики «Формування інноваційної культури 

вчителя фізики» 

Доповідь 12.03.2015 м.Суми 

Обласний семінар викладачів соціальних дисциплін та правових 

знань ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Сумської області 

Доповідь, 

участь 

08.10.2015 м.Суми 

Сумський 

кооперативний 

технікум 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, 

тези 

03.12.2015 КЗ СОІППО 

6 Борцова М.В. Обласний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти» 

Доповідь 07.04.2015 КЗ СОІППО 

Обласний науково-методичний семінар «Специфіка та 

результативність підготовки учнів до участі в інтелектуальних 

олімпіадних змаганнях» 

Доповідь 09.04.2015 м.Суми 

IV регіональний семінар з міжнародною участю «Психологічна 

культура особистості: сутність, проблеми, перспективи» 

Доповідь 25.04.2015 м.Суми 

Обласний науково-практичний семінар «Організація інклюзивного 

навчання у загальноосвітньому навчальному закладі» 

Доповідь 23.09.15 КЗ СОІППО 

Обласний науково-методичний семінар-практикум з німецької мови  Доповідь 26.09.15 КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичний семінар «Формування когнітивної 

компетентності учнів на уроках української мови та літератури» 

Доповідь 15.10.2015 КЗ СОІППО 
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Круглий стіл «Внутрішні переселенці: завдання громади та влади» Доповідь 25.11.2015  м. Суми 

Агенція Промоції 

«Суми» 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, тези 03.12.2015 м. Суми  

КЗ СОІППО 

7 Троіцька М.Є. Міський семінар-тренінг «Особливості міжособистісної взаємодії у 

кризових ситуаціях» 

Семінар-тренінг 18.02. 2015 м.Суми 

IV обласний Психологічний Форум  Участь, доповідь 25.04.2015 м.Суми 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у 

кризових умовах та критичних ситуаціях життя» 

Тези, доповідь, 

майстер-клас 

19.02.-

20.02.2015 

м.Суми 

IV регіональний семінар з міжнародною участю «Психологічна 

культура особистості: сутність, проблеми, перспективи» 

Участь  25.04.15 м.Суми 

Третій етап українсько-польського проекту «Шкільна академія 

підприємництва 3» 

Доповідь 04.09-15.09. 

2015 

Польша 

Семінар – навчання для методистів Полтавського ОІППО, в рамках 

реалізації завдань украінсько-польського проекту «Шкільна академія 

підприємництва» 

Майстер-клас 06-07.10. 

2015 

м.Полтава 

Обласний круглий стіл «Національне-патріотичне виховання дітей і 

молоді – опора української державності» 

Співдоповідь 15.10.15 СумДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та 

реабілітації «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії 

розвитку у національному та світовому вимірі» 

Доповідь 16.10.15 СДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Участь у Всеукраїнській виставці «Інновації в освіті» Доповідь 

Участь у виставці 

20.10.2015 м.Київ 

Семінар – навчання для методистів Сумського ОІППО, в рамках 

реалізації завдань українсько-польського проекту «Шкільна 

Академія Підприємництва 3» 

Співорганізатор, 

майстер-клас 

27-29.10. 

2015 

м.Суми 

Обласний науково-практичний семінар «Інформаційно-

комунікаційна компетентність суб'єктів освітнього простору 

дошкільного навчального закладу:проблеми та шляхи їх вирішення» 

Доповідь 29.10.15 КЗ СОІППО 

Обласне методичне об'єднання практичних психологів ПТНЗ та ВНЗ 

І-ІІ р.а. області «Психологічна допомога та підтримка учнів у 

психотравмуючій ситуації 

Доповідь 29.10.15 Медичний коледж 
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Круглий стіл «Внутрішні переселенці: завдання громади та влади» Доповідь 25.11.2015  м.Суми 

Агенція Промоції 

«Суми»  

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, тези 03.12.2015 м.Суми  

КЗ СОІППО 

Підсумкова Всеукраїнська конференція «Ш Всеукраїнська 

конференція « 

Доповідь 07.12.2015 м.Київ 

8 Гільова Л.Л. Обласна школа молодого вчителя трудового навчання «Інноваційні 

технології навчання на уроках трудового навчання» 

Доповідь 21.09.2015 КЗ СОІППО 

Семінар – навчання для методистів Сумського ОІППО, в рамках 

реалізації завдань українсько-польського проекту «Шкільна академія 

підприємництва 3» 

Доповідь 27-29.10. 

2015 

м.Суми 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, тези 03.12.2015 КЗ СОІППО 

9 Василега О.Ю. Обласний семінар «Школа молодого вчителя, початкові класи» Доповідь 30.09.2015 КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, тези 03.12.2015 КЗ СОІППО 

10 Зінченко О.С. IV регіональний семінар з міжнародною участю «Психологічна 

культура особистості: сутність, проблеми, перспективи» 

Участь  25.04.2015 м. Суми 

ІІ міжнародний семінар «Психологічна просвіта: сутність, проблеми, 

перспективи» 

Тези 22.10.2015  СумДПУ  

ім. А.С.Макаренка, 

Семінар «Організаційно-методичне забезпечення проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2015-

2016 навчальному році» 

Доповідь 28.10.2015  КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, тези 03.12.2015 КЗ СОІППО 

11 Клочко О.М. Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі 

громади 

Тези 11.11-12.11. 

2015 

СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, 

тези 

03.12.2015 КЗ СОІППО 
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12 Марухина І.В. Обласний науково-практичний семінар «Організація інклюзивного 

навчання у загальноосвітньому навчальному закладі» 

Доповідь, 

тренінгове заняття 

23.09.2015 КЗ СОІППО 

Обласний семінар»Психологічна підготовка учнів» Доповідь 24.09.2015 КЗ СОІППО 

Міжнародний Конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та 

реабілітації «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії 

розвитку у національному та світовому вимірі « 

Участь 15-16.10 

2015 р. 

м.Суми 

Всеукраїнська наково-практична конференція з міжнародною 

участю» Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному 

просторі громади» 

Доповідь 11-12.11.15 СумДПУ  

ім. А.С.Макаренко 

Кафедра державного управління та педагогічного менеджменту 

1 Крюков О.І. 

 

ІІ Всеукраїнський науково –практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми публічного управління в Україні» 

Тези  11.06. 2015 м. Суми 

2 Медведєв І.А. VI Евразийский экономический форум молодежи Международный 
конкурс»Корпоративное управление и инвистиции в глобальной 
экономике» 

Тези  20-21.04. 

2015 

м.Єкатеринбург 

Росія 

ХV Міжнародний науковий конгрес „Публічне управління: стратегія 

реформ 2020” 

Тези  23.04.2015 м.Харків 

ІІ Всеукраїнський науково –практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми публічного управління в Україні»  

Тези  11.06. 2015 м. Суми 

Обласний науково – практичний семінар «Всеукраїнська суспільна 

акція «Громадянин-2015»  

Виступ  8.02. 2015 

 

м.Суми 

3 Луценко С.М. Обласний науково – практичний семінар «Майстер-клас у системі 

управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального 

закладу»  

Виступ  8.02. 2015 

 

м.Суми 

Всеукраїнська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

університетської та професійної післядипломної освіти в кризових 

умовах» 

Тези  27.02.2015 

 

м.Київ  

УМО 

І Всеукраїнський з’їзд представників вищих навчальних закладів 

комунальної форми власності 

Делегат 24.04. 2015 м.Київ 

Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи»  

Тези  20 – 27.04. 

2015 

м.Запоріжжя 

ЗОІППО 

Стартова науково – практична конференція «Підтримка освіти у 

галузі демократичного громадянства у країнах східного партнерства»  

Виступ у 

дискусіях 

4-5.06.2015  

 

м.Киів 

МОН України 
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ІІ Всеукраїнський науково –практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми публічного управління в Україні»  

Тези  11.06. 2015 м.Суми 

  Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю  

“Європейські принципи і стандарти підготовки публічних 

управлінців: орієнтири для України” 

Тези 5-6.11.2015 м.Київ, НАДУ при 

Президентові 

України 

  Десята міжнародна наукова конференція «Нові інформаційні 

технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) 

Стаття  26.11.2015 м. Київ, 

Міжнародний 

науково-

навчальний центр 

інформаційних 

технологій та 

систем 

  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Стаття  

 

03.12.2015 м.Суми 

  Підсумкова науково-практична конференція Польсько –українського 

поекту «Шкільна академія підприємництва» 

Виступ 07.12.2015 м.Київ 

  Щорічна науково-практична конференція за міжнародною участю  

“Європейські принципи і стандарти підготовки публічних 

управлінців: орієнтири для України” 

Тези 5-6.11.2015 м.Київ, НАДУ при 

Президентові 

України 

  Десята міжнародна наукова конференція «Нові інформаційні 

технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) 

Стаття  26.11.2015 м. Київ, 

Міжнародний 

науково-

навчальний центр 

інформаційних 

технологій та 

систем 

4 Перлик В.В. ІІ Всеукраїнський науково –практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми публічного управління в Україні» 

Тези  11.06. 2015 м.Суми 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Стаття  

 

03.12.2015 м.Суми 

5 Цебро Я.І. ІІ Всеукраїнський науково –практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми публічного управління в Україні»  

Тези  11.06. 2015 м.Суми 

6 Михайлик І.М. 

 

ХV Міжнародний науковий конгрес ХарРІ НАДУ при Президентові 

України «Публічне управління: стратегія реформ 2020» 

Тези  23.04.2015 м.Харків 
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ІІ Всеукраїнський науково –практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми публічного управління в Україні»  

Тези  11.06. 2015 м.Суми 

7 Івашина Л.П. VI Евразийский экономический форум молодежи Международный 
конкурс»Корпоративное управление и инвистиции в глобальной 
экономике» 

Тези  20-21.04. 

2015 

м.Єкатеринбург 

Росія 

ХV Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління: стратегія 

реформ 2020» 

Тези  23.04.2015 м.Харків 

Студентська наукова конференція «ДНІ НАУКИ – 2015: НАУКА І 

ПРАКТИКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ» (у рамках 

Всеукраїнського фестивалю науки)  

Тези  14.05.2015 м.Київ  

 

ІІ Всеукраїнський науково –практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми публічного управління в Україні» 

Тези  11.06. 2015 м.Суми 

8 Пінчук Д.М.. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

університетської та професійної післядипломної освіти в кризових 

умовах» 

Тези  27.02. 2015  

 

м.Київ 

ІІ Всеукраїнський науково –практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми публічного управління в Україні» 

Тези  11.06. 2015 м.Суми 

9 Атрощенко Н.М. ІІ Всеукраїнський науково –практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми публічного управління в Україні» 

Тези  11.06. 2015 м.Суми 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 

1 Жук М.В. 

 

Обласний семінар для переможців ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року»  

Доповідь  04.02.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Всеукраїнська Презентація результатів проекту спільного дослідження 

Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародного Фонду досліджень 

освітньої політики», Української асоціації студентського 

самоврядування, за фінансової підтримки Міжнародного благодійного 

фонду “Відродження” «АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ. Моніторинг інтеграції 

української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти 

та наукових досліджень» Загальне редагування Т.Фініков, О.Шаров. 

Жук М.В. однин із співавторів 6 розділу  

Доповідь  17.02.2015 м. Суми 

СумДУ 
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Всеукраїнський семінар по підготовці проектів для участі в програмі 

«Горизонти 2014-2020».. 

Участь в дебатах 17.03.2015 CEASC, 

Європейський 

університет. 

м. Київ  

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Трансформаційні суспільства: між новою свободою та старою 

освітою» 

Доповідь  19-20.03. 

2015 

Національний 

університет 

«Києво-

могилянська 

академія», м. Київ  

Міжнародна конференція «Образование в инновационном «обществе 

знаний»: проблемы современности и адекватности«  

Доповідь на 

пленарному 

засіданні  

07.04.2015 м.Барнаул 

Міжнародний форум педагогічної майстерності Дистанційна 

доповідь  

7-8.04. 

2015 

Полтавський 

ОІППО. 

Всеукраїнська науково-практичній конференція «Випереджаюча освіта 

для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності».  

Дистанційна 

доповідь  

21.04.2015 Дніпропет-

ровський ОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія розвитку 

безперервної освіти керівних і педагогічних кадрів: наукові підходи та 

шляхи реалізації», що проводилась на базі Університету менеджменту 

освіти  

Дистанційна 

доповідь  

24.04.2015 УМО, м. Київ 

Міжнародна експертна наукова конференція «Реформа вищої освіти в 

Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних 

трансформацій» 

Доповідь  28-29.05. 

2015 

м. Київ «Спілка 

дослідників вищої 

освіти України«, 

Університет Гон-

Конгу (КНР), 

Київський 

національний 

університет 

ІІ Всеукраїнський круглий стіл «Актуальні проблеми публічного 

управління в Україні» 

Доповідь  11.06.2015 КЗ СОІППО 

ХРІДУ 

https://www.youtube.com/watch?v=OYFuRihsi-0
https://www.youtube.com/watch?v=OYFuRihsi-0
https://www.facebook.com/CHERUkraine
https://www.facebook.com/CHERUkraine
https://www.facebook.com/CHERUkraine
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Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні 

технології в дистанційній освіті» (MITDE-2015) 

Он-лайн 

доповідь на 

пленарному 

засіданні  

21.09.2015 Івано-Франківськ, 

НУНГ, 

«Український 

форум 

дистанційного та 

мобільного 

навчання» 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні 

технології в дистанційній освіті» (MITDE-2015) 

Он-лайн 

майстер-клас  

22.09.2015 Івано-Франківськ, 

НУНГ, 

«Український 

форум 

дистанційного та 

мобільного 

навчання» 

1-й обласний круглий стіл з он-лайн трансляцією «Національно-

патріотичне виховання дітей і молоді – опора української державності» 

Доповідь  15.10.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Громадське обговорення дорожньої карти освітньої реформи на 2015-

2025 

Участь в 

дебатах. он-лайн 

доповідь  

29.10.2015 м. Львів, КЗ 

Львіський 

ОІППО, Інститут 

розвитку освіти 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна 

компетентність педагога як умова формування громадянськості та 

патріотизму учнівської молоді у полікультурному середовищі». 

Он-лайн 

доповідь на 

пленарному 

засіданні  

05.11.2015 м. Запорожжя, 

Запоріжський 

ОІППО  

Всеукраїнська On-line конференція «Освітні інновації в умовах 

нестабільності: філософія, психологія, педагогіка». 

Он-лайн 

доповідь на 

пленарному 

засіданні 

16.11.2015 м. Запорожжя, 

Запоріжський 

ОІППО  

V Міжнародна міжвузівська школа-семінару «Методи і засоби 

діагностики в техніці та соціумі» 

Он-лайн 

доповідь на 

пленарному 

засіданні  

17.11.2015 м. Івано-

Франківск, 

НУНГ. 
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Десята міжнародна наукова конференція «Нові інформаційні 

технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) 

Он-лайн 

доповідь на 

пленарному 

засіданні  

26.11.2015 м. Київ, 

Міжнародний 

науково-

навчальний центр 

інформаційних 

технологій та 

систем  

Десята міжнародна наукова конференція «Нові інформаційні 

технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) 

Он-лайн 

доповідь на 

пленарному 

засіданні  

 

27.11.2015 м. Київ, 

Міжнародний 

науково-

навчальний центр 

інформаційних 

технологій та 

систем  

ІІ Міжнародна наукова-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь на 

пленарному 

засіданні  

03.12.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна наукова-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Майстер- клас  03.12.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Державне управління в 

контекті адміністративної реформи» 

Он-лайн 

доповідь на 

Пленарному 

засіданні « 

17-18.12. 

2015 

м. Маріуполь, 

ДНУ. 

І Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у 

кризових умовах та критичних ситуаціях життя» 

Доповідь  19-20.02. 

2015 

СумДПУ 

ім.А.С.Макаренка 

ІІ Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми публічного управління в Україні» 

Тези 

 

11.06.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціально-

гуманітарні дискурси» 

Стаття  21-22.03. 

2015 

м. 

Дніпропетровськ 

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Андрагогічні 

засади післядипломної освіти» 

Стаття 20-28.04. 

2015 

м. Кіровоград 
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2 Нікітін Ю.О. Всеукраїнський семінар для вчителів історії та методистів «Сучасні 

мультимедійні технології у викладанні історії другої світової війни та 

голокосту» 

Участь 27-28.01. 

2015  

Український 

інститут вивчення 

голокосту 

«Ткума» 

Європейська центральна Слав’янська конференція «Перша світова війна 

у Центральній і Східній Європі» 

Доповідь  9-

10.07.2015 

Польща 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні освітньо-

виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та технологічний 

аспект» 

Виступ 26-27.11. 

2015 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

3 Дудко Н.В. І Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у 

кризових умовах та критичних ситуаціях життя» 

Виступ, стаття  19-20.02. 

2015 

СумДПУ 

ім.А.С.Макаренка 

4 Логвиненко Ю.В. ІІ Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Актуальні 

проблеми публічного управління в Україні» 

Тези 

 

11.06.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

5 Крамаренко Л.Д. 

 

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні соціально-

гуманітарні дискурси» 

Стаття  21-22.03. 

2015 

м. 

Дніпропетровськ 

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Андрагогічні 

засади післядипломної освіти» 

Стаття 20-28.04. 

2015 

м. Кіровоград 

6 Стукалова Т.Г. Круглий стіл «Актуальні проблеми публічного упраління в Україні» Доповідь, стаття 12.06.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні освітньо-

виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та технологічний 

аспект» 

Доповідь  26-27.11. 

2015 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

7 Драновська С.В. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Виступ,  

стаття 

03.12.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

8 Гапон А.В. 1-й обласний круглий стіл з он-лайн трансляцією «Національно-

патріотичне виховання дітей і молоді – опора української державності» 

Доповідь  15.10.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Кафедра педагогіки та інноваційних технологій 

1 Зосименко О.В. 

 

Республиканская научно-практическая конференция «ТОЛЕГЕН 

ТАЖИБАЕВ И СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА», 

проводимой в рамках ежегодных Тажибаевских чтений и 

посвященной 75-летию кафедры общей и этнической педагогики 

Доповідь 24.02. 2015 Казахский 

национальный 

университет имени 

аль-Фараби 

Алмаати, Казахстан 
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ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» 

Член оргкомітету, 

доповідь 

26-27.03. 

2015 

м. Суми 

СумДПУ  

ім. 

А.С.Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

Доповідь  20-27.04 

2015 

КЗ «Запорізький 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти» ЗОР 

м. Запоріжжя 

Всеукраїнська інтернет-конференція «Інноваційна культура 

педагога: стан сформованості» 

Доповідь 17-18.04. 

2015 

ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

Міжнародна (заочна) науково-практичної конференції «Забезпечення 

якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі 

використання сучасних технологій» 

Доповідь 02.10.2015 Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія  

м. Хмельницький 

Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та 

молодих учених «Інноваційні технології в освіті та вихованні: історія 

і сучасність» 

Член оргкомітету, 

доповідь 

15-16.10. 

2015 

ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи 

євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти 

України» 

Доповідь 29-30.10. 

2015 

Закарпатський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти м. Ужгород 

Міжнародна науково-практична конференція «Якість неперервної 

освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, 

прогнози» 

Доповідь 2-4.11 2015 Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича 

м. Чернівці 

Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у 

вищих навчальних закладах» 

Доповідь 5-6.11. 

2015  

ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 
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Всеакадемічна науково-практична конференція  

«Історія становлення навчального закладу» 

Доповідь 3.12.2015  Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія  

м. Хмельницький 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Координатор 

оргкомітету, 

доповідь 

3.12.2015 КЗ СОІППО 

м. Суми 

Круглий стіл на тему: «Інноваційні педагогічні технології у підготовці 

майбутніх вчителів» 
 

Член оргкомітету, 

доповідь 
11.12.2015  СумДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

м. Суми 

2 П’ятаченко Ю.В. Всеукраїнська науково-практична конференція «З проблем 

бібліотечного краєзнавства» 

Доповідь 05.11.2015 м. Суми 

Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у 

вищих навчальних закладах» 

Доповідь 5-6.11.2015 ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

Круглий стіл на тему: «Інноваційні педагогічні технології у 

підготовці майбутніх вчителів» 

 

Доповідь 11.12. 

2015  

м. Суми 

СумДПУ  

ім. 

А.С.Макаренка  
3 Матковська М В . Семінар-навчання учасників очного етапу ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

Доповідь 20.01.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» 

Доповідь 26-27.03. 

2015 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

Доповідь 20.04.2015 м.Запоріжжя, 

ЗОІППО 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна 

діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» 

Доповідь 29.10.2015  м.Чернівці,  

ЧОІППО 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Якість 

неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, 

проблеми, прогнози» 

Доповідь 2-3.11.2015 м.Чернівці, 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю. Федьковича 
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Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у 

вищих навчальних закладах» 

Доповідь 5-6.11.2015 ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні 

інновації:філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, член 

оргкомітету 

3.12.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Круглий стіл на тему: «Інноваційні педагогічні технології у 

підготовці майбутніх вчителів» 

Доповідь 11.12. 

2015  

м. Суми 

СумДПУ  

ім.А.С.Макаренка  
4 Кудінов Д. В. Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 

Доповідь 2-3.05.2015 Переяслав-

Хмельницький, 

Київська обл. 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Координатор 

оргкомітету, 

доповідь 

3.12.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

5 Чхайло Л.М. Міжнародна науково-практична конференція «Використання медіа-

технологій у підготовці вчителів:європейський та вітчизняний 

досвід» 

Доповідь  25.02.015 ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» 

Доповідь 26–27.03. 

2015 

Суми, Сум ДПУ 

ім.А.С.Макаренка 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» 

Доповідь 26-27 .03. 

2015 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

Доповідь  20-27.04. 

2015 

Запорізький 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти ЗОР  

Всеукраїнський семінар для вчителів російської мови та світової 

літератури, української мови та літератури «Слобожанська весна: 

методичні пошуки та знахідки» 

Доповідь 14-15.04. 

2015 

СумДПУ імені А. 

С. Макаренка 

Міжнародна науково-практичної конференції «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

Доповідь 20-27.04 

2015  

Запорізький 

ОІППО 

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція 

«Андрагогічні засади післядипломної освіти» 

Доповідь 20-28.04. 

2015  

Кіровоградський 

ОІППО 
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Інструктивно-методичний семінар вчителів російської мови та 

зарубіжної літератури навчальних закладів Сумського району 

Доповідь 28.08. 2015  Садівська ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

Сумської РР 

Серпнева конференція педагогічних працівників, засідання секції 

методистів, керівників МО вчителів російської мови і зарубіжної 

літератури  

Виступ 25.08. 2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та 

молодих учених «Інноваційні технології в освіті та вихованні: історія 

і сучасність» 

Доповідь 15-16.10. 

2015  

 

Глухівський НПУ 

імені О.Довженка 

Міжнародна науково-практична конференція «Якість неперервної 

освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, 

прогнози» 

Доповідь 2-4.11.2015  Київ-Чернівці 

Міжнародній інтернет-конференції «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у 

вищих навчальних закладах» 

Доповідь 5-6.11.2015  Глухівський НПУ 

імені О. Довженка 

Засідання 1-го обласного круглого столу «Національно-патріотичне 

виховання дітей і молоді – опора української державності» 

Доповідь 15.10.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна 

компетентність педагога як умова формування громадянськості та 

патріотизму учнівської молоді у полікультурному середовищі» 

Доповідь 5-6.11.2015  

 

м.Запоріжжя 

ЗОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку 

науки в сучасних умовах глобалізації» 

Доповідь 12.11.2015 Кіровоград, 

Науково-

дослідний центр 

інноваційних 

технологій 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених 

«Наукова молодь-2015» 

Доповідь 10.12. 2015 Київ, НАПН 

України 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь 3.12. 2015 КЗ СОІППО 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 

«Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, 

доступ» 

Доповідь 1-2.12.2015  Вінницька 

академія 

неперервної 

освіти 
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ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в 

сучасній освіті» 

Доповідь 29.10.2015  Чернівці, ОІППО 

Суми, круглий стіл СумДПУ ім. Макаренка «Інноваційні педагогічні 

технології у підготовці майбутніх вчителів»  

Доповідь 11.12.2015  СумДПУ імені 

А.С. Макаренка  
6 Кожем’якіна І.В. Міжнародна науково-практична конференція «Використання медіа-

технологій у підготовці вчителів:європейський та вітчизняний 

досвід» 

Доповідь  25.02.015 ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» 

Доповідь 26-27.03. 

2015 

м. Суми,  

КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

Доповідь  20-27.04. 

2015 

КЗ «Запорізький 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти» ЗОР  

Міжнародна наукова конференція «Aktualne problemy nowoczesnch 

nauk» 

Доповідь 07-15.06  

2015 

м. Przemysl, 

Poland (Польща) 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в 

сучасній освіті» 

Доповідь  29 10.2015 м.Чернівці, 

ЧОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна 

компетентність педагога як умова формування громадянськості та 

патріотизму учнівської молоді у полікультурному середовищі» 

Доповідь  5-6.11.  

2015 

м.Запоріжжя 

ЗОІППО 

Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у 

вищих навчальних закладах» 

Доповідь  5-6.11.  

2015 

ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

Міжнародна науково-практична конференція «Якість неперервної 

освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, 

прогнози» 

Доповідь  2-4.11. 

2015 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича 

м. Чернівці 
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Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку 

науки в сучасних умовах умовах глобалізації» 

Доповідь  12 .11.2015 м.Кіровоград, 

Науково-

дослідний ценр 

інноваційних 

технологій 

(НДЦІТ) 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, член 

оргкомітету  

3.12.2015 КЗ СОІППО 

Круглий стіл СДПУ ім. Макаренка «Інноваційні педагогічні 

технології у підготовці майбутніх вчителів»  

Доповідь 11.12.2015 СумДПУ імені 

А.С. Макаренка  
7 Клюніна Н.В. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в 

сучасній освіті» 

Доповідь 29.10.2015 м.Чернівці, 

ЧОІППО 

Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у 

вищих навчальних закладах» 

Доповідь 5-6.11. 

2015 

ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку 

науки в сучасних умовах умовах глобалізації» 

Доповідь 12.11.2015 м. Кіровоград, 

Науково-

дослідний ценр 

інноваційних 

технологій 

(НДЦІТ) 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь 3.12.2015 КЗ СОІППО 

Круглий стіл СДПУ ім. Макаренка «Інноваційні педагогічні 

технології у підготовці майбутніх вчителів»  

Доповідь 11.12.2015 Суми, Сум ДПУ 

імені А.С. 

Макаренка  

8 Скирта В.С. 

 

Десята міжнародна наукова конференція «Нові інформаційні 

технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) 

Он-лайн доповідь 

на пленарному 

засіданні  

26.11.2015 м. Київ, 

Міжнародний 

науково-

навчальний центр 

інформаційних 

технологій та 

систем  
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  Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у 

вищих навчальних закладах» 

Доповідь 5-6.11. 

2015 

ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 
9 Сударева Г.Ф. Обласний семінар молодих учителів географії Доповідь 20.05. 2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Обласний семінар учителів, учасників конкурсу «Учитель року» Доповідь 13.05.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

Доповідь 20-27.04. 

2015 

м. Запоріжжя 

VІІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій Доповідь, диплом 

переможця 

17-18. 09. 

2015 

м. Черкаси, 

ЧОПОПП 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в 

сучасній освіті» 

Доповідь 29. 10.2015 м. Чернівці 

Міжнародна науково-практична конференція «Якість неперервної 

освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, 

прогнози» 

Доповідь 2-4.11.2015 м. Київ-Чернівці 

Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у 

вищих навчальних закладах» 

Доповідь 5-6.11.2015 ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Керівник секції, 

доповідь 

03.12.2015 КЗ СОІППО 

Круглий стіл СДПУ ім. Макаренка «Інноваційні педагогічні 

технології у підготовці майбутніх вчителів»  

Доповідь 11.12.2015 СумДПУ імені 

А.С. Макаренка  
10 Литвиненко Я.О. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, секретар 

секції 

03.12. 2015 КЗ СОІППО 

Круглий стіл СДПУ ім. Макаренка «Інноваційні педагогічні 

технології у підготовці майбутніх вчителів»  

Доповідь 11.12.2015 СумДПУ імені 

А.С. Макаренка  
11 Сидоренко Н.В. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» 

Доповідь 26-27.03. 

2015 

м. Суми 

Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи»  

Доповідь 20-27.04. 
2015 

м. Запоріжжя. 
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Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та 

молодих учених «Інноваційні технології в освіті та вихованні: історія 

і сучасність» 

Доповідь 15-16.10. 

2015 

ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у 

вищих навчальних закладах» 

Доповідь 5-6.11.2015  ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь 03.12.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Круглий стіл СДПУ ім. Макаренка «Інноваційні педагогічні 

технології у підготовці майбутніх вчителів»  

Доповідь 11.12.2015 СумДПУ імені 

А.С. Макаренка  
12 Скирта В.С. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в 

сучасній освіті» 

Доповідь 29.10.2015  Чернівці, ОІППО 

Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку 

науки в сучасних умовах умовах глобалізації» 

Доповідь 12.11. 2015 м. Кіровоград, 

Науково-

дослідний ценр 

інноваційних 

технологій 

(НДЦІТ) 

Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у 

вищих навчальних закладах» 

Доповідь 5-6.11.2015  ГНПУ ім. 

О.Довженка 

м. Глухів 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь 03.12.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Круглий стіл СДПУ ім. Макаренка «Інноваційні педагогічні 

технології у підготовці майбутніх вчителів»  

 

Доповідь 11.12.2015 Сум ДПУ імені 

А.С. Макаренка  

Кафедра методики початкової та природничо-математичної освіти 

1 Ткаченко О.Л. 

 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 

«Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, 

перспективи» 

Участь, доповідь 26-27. 03.  

2015 

м. Дрогобич 

Засідання методичного об’єднання Машинобудівного коледжу 

Сумського ДУ 

Проведення 

майстер-класу  

25.03.2015 м. Суми 

Машинобудівний 

коледж СумДУ 
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Засідання обласного методичного об’єднання завідувачів відділення 

ВНЗ І-ІІ р.а. Сумської області 

Проведення 

майстер-класу  

08.04.2015  м. Суми 

Машинобудівний 

коледж СумДУ 

Школа педагогічної майстерності вчителів географії області 

«Розвиток критичного мислення на уроках географії особистісно 

зорієнтованого спрямування» 

Майстер-клас  16.04.2015 м. Суми 

Сумська ЗОШ 

№26 

Організація і проведення фестивалю тренінгів особистісного і 

професійного розвитку 

Організатор, тренер 20-21.06. 

2015 

м. Суми 

Машинобудівний 

коледж СумДУ 

Організація і проведення фестивалю тренінгів особистісного і 

професійного розвитку 

Організатор, тренер 21-22.11. 

2015  

м. Суми УАБС 

Засідання методичного об’єднання Машинобудівного коледжу 

СумДУ 

Проведення 

майстер-класу 

25.11.2015  м. Суми 

Машинобудівний 

коледж СумДУ 

Семінар-практикум «Навчально-методичні та наукові видання: 

структура, обсяг, особливості оформлення та підготовки до друку» 

 

Проведення 

майстер-класу 

 

29.09.2015 м. Суми 

Машинобудівний 

коледж СумДУ 

2 Успенська В.М. Обласний науково-практичний семінар «Інноваційна діяльність 

учителя біології, хімії, природознавства, основ здоров’я у процесі 

роботи з обдарованими дітьми»  

Доповідь 28-29.04. 

2015 

Тростянецький 

район 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління 
розвитком життєвої компетентності особистості в умовах Школи 
сприяння здоров’ю як школи майбутнього» 

Участь 24.11.2015 м. Жовті Води 

Дніпропетровсько

ї області  

Конференція Сумського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді «Формування здоров’язбережувальної 

компетентності вихованців засобами позашкільної освіти» 

Участь, виступ 17.12.2015 м. Суми 

3 КоростільЛ.А. 

 

Хімічний колоквіум Проведення 

практичного 

заняття для 

учасників ІІІ етапу 

олімпіади з хімії 

21. 01. 2015  м. Суми 

СумДПУ 

ім. 

А.С.Макаренка 
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Обласний семінар «Інноваційна діяльність вчителів хімії, біології та 

природознавства в роботі з обдарованими учнями» 

Виступ 29. 04. 2015 Тростянецький  

р-н 

4 Удовиченко 

І.В. 

 

Обласний семінар-нарада. 

Актуальні аспекти роботи з талановитою учнівською молоддю 

Організація, 

виступ, 

презентація 

06.05.2015 м. Суми,  

ПНЗ 

«Просперітас» 

Обласний науково-теоретичний семінар за авторською технологією 

Чепурного Г.А. 

Мнемотехніка – новітня технологія ефективного засвоєння 

інформації в умовах сучасної освіти 

Організація, 

виступ, участь 

25-26.05. 

2015 

м.Суми 

5 

Декунова З.В. 

Лавська А.М. 

Авторський семінар (О.В.Вашуленко, Н.П. Листопад) 

«Науково-методичний супровід Базового компоненту дошкільної 

освіти в ДНЗ» 

Участь 25.02.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

6 
Декунова З.В. 

Лавська А.М. 

Обласний науково-практичний семінар 

«Актуальні проблеми інклюзивної освіти» 

Круглий стіл, 

виступи 

7.04.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

7 
Декунова З.В. 

Лавська А.М.  

ІІ Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл 

«Актуальні проблеми публічного управління в Україні» 

Доповідь 11.06.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

8 Декунова З.В. 

Лавська А.М. 

Обласний науково-теоретичний семінар за авторською технологією 

Чепурного Г.А. «Мнемотехніка – новітня технологія ефективного 

засвоєння сучасної освіти» 

Круглий стіл  25.05.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

9 Лавська А.М. 

 

Регіональний методичний порадник «Проблеми наступності 

дошкільної та початкової освіти» (теоретичний та діяльнісний 

аспекти) 

Доповідь 

 

02.04.2015 

 

м. Охтирка 

 

10 Декунова З.В. 

 

Регіональний методичний порадник «Проблеми наступності 

дошкільної та початкової освіти» (теоретичний та діяльнісний 

аспекти) 

Доповідь 

 

12.05.2015 м. Лебедин 

 

11 Кода С.В. ІІ Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл 

«Актуальні проблеми публічного управління в Україні» 

Доповідь 

 

11.06.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій 

1 Петрова Л.Г. Обласний семінар-навчання учасників очного етапу ІІ (обласного) 

туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

Доповідь,  

майстер клас 

20.01.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 
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Международная практико-ориентированная он-лайн конференция 

«Развитие информационной образовательной среды и научно-

техническое творчество в современной школе» 

(https://edugalaxy.intel.ru/conf/march2015holidays) 

Виступ 31.03. 2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Обласний навчально-методичного семінар 

«Використання якісних електронних педагогічних засобів для 

розробки електронного контенту» 

Доповідь,  

майстер клас 

21.09. 2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна 

підготовка майбутніх вихователів до реалізації завдань фізичного 

виховання дітей дошкільного віку в світлі сучасних освітніх вимог» 

Доповідь 21-22.11. 

2015  

м. Суми 

КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичний семінар «Інформаційно-

комунікаційна компетентність суб’єктів освітнього простору ДНЗ: 

проблеми та шляхи їх вирішення» 

Доповідь,  

майстер клас 

29.10.2015  м. Суми 

КЗ СОІППО 

Международная практико-ориентированная он-лайн конференция 

«Современная школа: новіе образовательніе технологии и 

єлектронніе учебники» (https://edugalaxy.intel.ru/conf/school2015) 

Виступ 3.11. 2015  м. Суми 

КЗ СОІППО 

Международная практико-ориентированная он-лайн конференция 

«Современная школа: новые образовательные технологии и 

электронные учебники « (https://edugalaxy.intel.ru/conf/school2015 ) 

Виступ 3.11. 2015  Портал 

«Образовательная 

галактика Intel»  

Всеукраїнський семінар для вчителів історії та методистів «Сучасні 

мультимедійні технології у викладанні історії другої світової війни 

та голокосту» 

Виступ 24.10-2.11. 

2015 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

2 Антонченко М.О. Х Міжнароднаї конференція «Нові інформаційні технології в освіті 

для всіх» (ITEA-2015)  

Виступ 26-28.11. 

2015  

м. Київ 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка»  

Виступ 3.12.2015 . м. Суми 

ІІІ-й Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Інноваційна діяльність та дослідна-експеріментальна робота в 

сучасної освіті»  

Виступ 29.10.2015 м. Чернівці 

ІV інтерактивну науково-практичну конференцію «Науково-

прикладні основи створення та використання електронних засобів у 

навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального 

закладу»  

Виступ 28.09-

23.10. 

2015 

м. Рівне 

https://edugalaxy.intel.ru/conf/school2015
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3 Герасименко Н.В. Семінар-навчання учасників очного етапу ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

Проведення 

навчання 

20.01.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Науково-практичний семінар «Інформаційно-комунікаційна 

компетентність суб’єктів освітнього простору дошкільного 

навчального закладу:проблеми та шляхи вирішення» 

Проведення 

навчання 

29.10.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна 

підготовка майбутніх вихователів до реалізації завдань фізичного 

виховання дітей дошкільного віку в світлі сучасних освітніх вимог» 

Виступ на 

конференції 

21-22.10. 

2015 

Глухівський НПУ 

ім. О.Довженка 

ІV інтерактивна науково-практична конференція  

«Науково-прикладні основи створення та використання електронних 

засобів у навчально-виховному процесі загальноосвітнього 

навчального закладу» 

Виступ на 

конференції 

28.09-

23.10. 

2015 

Рівненський 

ОІППО 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в 

сучасній освіті»  

Публікація статті 29.10.2015 Чернівецький 

ОІППО 

Десята міжнародна конференція Нові інформаційні технології в 

освіті для всіх (ITEA-2015) 

Виступ 26-27.11. 

2015 

Міжнародний 

науково-

навчальний центр 

інформаційних 

технологій та 

систем, м.Київ 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Електронні 

інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» 

Публікація статті 1-2.12. 

2015 

Вінницька 

академія 

неперервної освіти 

4 Павленко І.М. Секція керівників методичних об’єднань, вчителів інформатики. Виступ 25.08.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Обласний навчально-методичний семінар «Використання якісних 

електронних педагогічних засобів для розробки електронного 

контенту», доповідь: «Веб-квест як педагогічна технологія ресурсно-

орієнтованого навчання інформатики» 

Виступ 21.09.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Обласний семінар-нарада районних координаторів міжнародного 

конкурсу з інформатики «Бобер». 

Виступ 6.10.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 
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Обласний науково-практичний семінар «Інформаційно-

комунікаційна компетентність суб’єктів освітнього простору 

дошкільного навчального закладу: проблеми та шляхи їх 

вирішення», майстер-клас: «Блог – реалізація професійної творчості 

вихователя» 

Майстер-клас 29.10.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Обласний семінар-практикум «Особливості викладання предмету 

«Інформатика» у відповідності до вимог державних стандартів 

початкової та загальної середньої освіти» 

Виступ 19.11.2015 Сумська 

спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 9  

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в 

сучасній освіті»  

Стаття 29.10. 2015  м.Чернівці 

ІV інтерактивна науково-практична конференція «Науково-

прикладні основи створення та використання електронних засобів у 

навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального 

закладу» 

Стаття, виступ 23.10.15 м.Рівне 

Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в 

освіті для всіх (ITEA-2015)» 

Стаття 26 -27.11. 

2015  

м.Київ 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, 

доступ» 

Стаття 1-

2.12.2015 

м.Вінниця 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка»  

Тези, виступ 3.12. 2015 м.Суми 

5 ШевченкоТ.О Всеукраїнський науково-методичний семінар з інформатики  

«Актуальні питання викладання інформатики та впровадження ІКТ в 

умовах реформування освіти» (в рамках Міжнародної науково-

практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: 

досягнення та перспективи» 

Участь, виступ 15.04.2015 м.Запоріжжя 

Засідання секції методистів методичних кабінетів управлінь 

(відділів) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, керівників 

районних (міських) методичних об39єднань, учителів інформатики 

Участь, виступ 25.08.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Обласний навчально-методичний семінар «Використання якісних 

електронних педагогічних засобів для розробки електронного 

контенту» 

Участь, виступ 29.09.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 
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ІV інтерактивну науково-практичну конференцію «Науково-

прикладні основи створення та використання електронних засобів у 

навчально-виховному процесі ЗНЗ» 

Публікація статті, 

участь 

23.10 2015 м.Рівне 

Обласний семінар-практикум «Інформаційно-комунікаційна 

компетентність суб’єктів освітнього простору дошкільного 

навчального закладу: проблеми та їх вирішення» 

Участь, 

проведення 

майстер-класу  

29.10 2015 м.Суми 

Обласний семінар-практикум Обласний семінар-практикум 

«Використання педагогічних у процесі» 

Участь, виступ 10.11.2015 м.Суми, ДНЗ 

«Сумське 

міжрегіональне 

ВПУ» 

Обласний семінар-практикум «Особливості викладання предмету 

«Інформатика» у відповідності до вимог Державних стандартів 

початкової та загальної середньої освіти» 

Участь, виступ 19.11.2015 м.Суми, 

спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 9 

Десята міжнародна конференція »Нові інформаційні 

технології в освіті для всіх(ITEA-2015)» 

Публікація тез, 

участь 

26-27.11.  

2015  

м.Київ 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, 

доступ» 

Публікація статті, 

участь 

Грудень 

2015 

м.Вінниця 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Публікація тез, 

(співавторство) 

участь 

03.12.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

 

6 Лобода В.В. Семінар-навчання учасників очного етапу ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року 2015» 

виступ 20.01.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Засідання секції методистів методичних кабінетів управлінь 

(відділів) освіти РДА, міськвиконкомів, керівників районних 

(міських) методичних об’єднань, учителів інформатики 

Виступ 25.08.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Обласний навчально-методичний семінар «Використання якісних 

електронних педагогічних засобів для розробки електронного 

контенту» 

Виступ 21.09.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичний семінар «Інформаційно- 

комунікаційна компетентність суб’єктів освітнього простору ДНЗ: 

проблеми та шляхи вирішення». 

Виступ 29.10.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 
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7 Лобода В.В, 

Наконечна Л.М. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «професійна 

підготовка майбутніх вихователів до реалізації завдань фізичного 

виховання дітей дошкільного віку у світлі сучасних освітніх вимог» 

Доповідь 21-22.10. 

15 

м. Глухів (ГНПУ) 

8 Лобода В.В, 

Наконечна Л.М 

Практико-ориентированая он-лайн конферения «Современная 

школа: новые образовательные технологии и электронные учебники 

« 

Навчання на 

дистанційних 

курсах 

2.11-13.11 

2015 

Портал 

«Образовательная 

галактика Intel»  

9 Ніколаєнко М.С. Відкрита лекція: «Середовище програмування Delphi.» Організація та 

проведення 

відкритої лекції 

27.02.2015 Сумський коледж 

харчової 

промисловості 

НУХТ 

Конкурс з веб-дизайну і комп’ютерної анімації серед студентів та 

учнів 

Доповідь на 

засіданні Вченої 

ради факультету 

11.03.2015 КЗ СОІППО 

Конкурс з веб-дизайну і комп’ютерної анімації серед студентів та 

учнів 

Член журі Травень 

2015 

м.Вінниця 

Проведення засідання секції методистів методичних кабінетів 

управлінь(відділів) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, 

керівників районних методичних об’єднань, учителів інформатики 

Виступ, 

інформаційно-

методичний 

посібник 

25.08.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

СОІППО: обласний інструктивно-методичний семінар «Організація і 

проведення міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної 

вправності «Бобер-2015» і Всеукраїнського конкурсу «WEB-дизайну, 

анімації та комп’ютерної графіки.» 

Виступ, 

інформаційно-

методичний 

бюлетень 

6.10.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

СОІППО: обласний науково-практичний семінар «Інформаційно-

комунікаційна компетентність суб’єктів освітнього простору 

дошкільного навчального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення. 

Майстер-клас: 

«Блог-реалізація 

професійної 

творчості 

вихователя 

29.10.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Конкурс «Класний керівник року» Член журі 9-26.11. 

2015 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

Використання програмного засобу GeoGebra на уроках математики 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Вінниця  

Виступ, стаття 1-2.12. 

2015 

м. Вінниця  
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Навчально-методичний комплект «Сходинки до інформатики»: 

актуальнсть, проблеми, досвід Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції 

Виступ, стаття, 

обговорення 

1-2.12. 

2015 

Науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

10 Силка О.О. III Міжнародна науково-практична конференція «Наукові 

дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і 

технологій» 

Виступ, стаття Червень 

2015 

Науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

Кафедра андрагогіки та корекційної освіти 
1 Чайченко Н.Н. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні 

питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика» 

Стаття 25-27.03.2015 м.Вінниця  

Вінницький ДПУ 

ім. М. 

Коцюбинського 

Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна та екологічна 

освіта: стан та перспективи розвитку» 

Стаття 25-26.11. 

2015 

м.Вінниця, 

ВНДПУ ім. М. 

Коцюбинського 
Міжнародна дистанційна науково-методична конференція 
«ІТМ*плюс – 2015»  

Заочна  3-4 .12.2015  м. Суми 

СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 
2 Артюшкіна Л.М.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та 

технологічний аспект» 

Очна  

 

26-27.11. 

2015  

м. Суми 

КЗ СОІППО 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка»  

Очна 3.12.2015  м. Суми 

КЗ СОІППО 

3 Рудь О.М.  Міжнародна науково-практична конференція «Якість неперервної 

освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, 

прогнози»  

Заочна  2–4.11. 2015  м.Київ – 

м.Чернівці 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка»  

Очна 3.12. 2015  м. Суми 

КЗ СОІППО 

4 Прядко Л.О.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін  

Очна  26-27.03 

2015 

СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 
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Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та 

реабілітації  

Очна  15-16.10. 

2015  

СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка»   

Очна  3.12. 2015  КЗ СОІППО 

5 Єфремова Г.Л.  Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка». 

Очна  3.12. 2015  

 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

 

Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична 

конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у 

соціокультурному просторі громади». 

Заочна 11-12.11 

2015 

СумДПУ 

імені А.С. 

Макаренка 

Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у 

вищих навчальних закладах»  

Заочна 5-6.11.2015 Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені Олександра 

Довженка 

Кафедра теорії та методики виховання 

1 Гиря О.О. II Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» 

Виступ на 

секційному 

засіданні 

27.03.2015 м.Суми, 

СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна та екологічна 

освіта: стан та перспективи розвитку» 

Стаття 23-24.09 

2015 

м.Вінниця, 

ВНДПУ ім. 

М. Коцюбинського 

Обласний семінар «Виховання громадянськості у дітей дошкільного 

віку» 

Виступ на 

пленарному 

засіданні 

20.11.2015 м. Суми, ДНЗ №10 

«Малючок» 

Всеукраїнська конференція «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в 

сучасному світі: змістовний та технологічний аспект» 

Виступ на 

пленарному 

засіданні 

26.11.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 
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2. Сєрих Л.В. Всеукраїнська науково -практична. конференція «Гуманізація 

навчально-виховного процесу закладу освіти як основа модернізації 

освітньої галузі» 

Друк статті, 

виступ 

28-29.05. 

2015 

м. Івано-Франківськ 

 

Всеукраїнська конференція „Інноваційні освітньо-виховні стратегії в 

сучасному світі: змістовний та технологічний аспект” 

 

Виступ на 

пленарному 

засіданні 

26.11. 

2015 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

ІІ Міжнародна науково – практична конференція «Освітні інновації: 

Філософія, психологія, педагогіка» 

Друк статті 03.12.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

3. Тихенко Л.В. Участь у Міжнародному Українсько-Литовському освітньому 

проекті з позашкільної освіти 

Очна 19-21.02. 

2015 

м.Вільнюс  

Литва 

Всеукраїнський екологічний форум «Екологічна освіта для сталого 

розвитку: проблеми, пошуки, інновації» 

Заочна 4-5.03.2015 м.Київ 

Усеукраїнський форум позашкільників «Позашкільна освіта у 

розвитку держави: досвід та перспективи» 

Очна 15-17.09. 

2015. 

м.Київ 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному 

просторі громади»  

Очна 11-12.11. 

2015 

м.Суми 

Усеукраїнський семінар-практикум заступників директорів обласних 

центрів туризму і краєзнавства позашкільних навчальних закладів  

Очна 21-23.10. 

2015  

м.Суми 

4. Ковтун Є.Ф. Обласний науково-практичний семінар «Реалізація завдань Базового 

компонента в практику роботи дошкільних навчальних закладів» (за 

участю авторів навчальних посібників) 

Співорганізатор 26.02.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичний семінар з проблеми формування 

основ духовно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку 

Виступ 28-29.04. 

2015 

м. Глухів ММК 

Обласний науково-теоретичний семінар «Мнімотехніка – новітня 

технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної 

дошкільної освіти» (за участю автора технології Чепурного Г.А.) 

Співорганізатор 27-28.05 

2015 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

Обласний науково-методичний семінар «Інформаційно- 

комунікаційна компетентність суб'єктів освітнього простору 

дошкільних навчальних закладів: проблеми та шляхи їх вирішення» 

Виступ 29.10.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Еколого-

валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку в сучасному освітньому просторі» 

Виступ 09.12.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 
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Всеукраїнська конференція „Інноваційні освітньо-виховні стратегії в 

сучасному світі: змістовний та технологічний аспект” 

Виступ 26.11.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

5. Деменков Д.В. XV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

фізичного виховання і спорту різних груп населення» 

Виступ 23-24.04. 

2015 

СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Основні 

напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної 

реабілітації»  

Виступ 29-30 10. 

2015 

м.Дніпропетровськ 

Всеукраїнська конференція «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в 

сучасному світі: змістовний та технологічний аспект» 

Участь без 

виступу 

26.11. 

2015 р. 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

6. Бубнова І.С. Всеукраїнська конференція «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в 

сучасному світі: змістовний та технологічний аспект» 

Виступ на 

секційному 

засіданні 

26.11.2015 

 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

Інструктивно-методичний семінар-нарада «Особливості організації 

навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних 

закладах у 2015-2016 навчальному році. Специфіка викладання 

навчальних предметів. Методичний супровід» 

Виступ 08. 2015  м. Суми 

КЗ СОІППО 

7. Крот Г.В. Всеукраїнська конференція «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в 

сучасному світі: змістовний та технологічний аспект» 

Виступ на 

секційному 

засіданні 

26.11.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

8. Цимерман І.Л. Обласний науково-методичний семінар «Інформаційно- 

комунікаційна компетентність суб'єктів освітнього простору 

дошкільних навчальних закладів: проблеми та шляхи їх вирішення» 

Виступ 29. 10.  

2015 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

Всеукраїнська конференція «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в 

сучасному світі: змістовний та технологічний аспект» 

Виступ на 

секційному 

засіданні 

26.11.2015 м. Суми 

КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Еколого-

валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку в сучасному освітньому просторі» 

 

Виступ 09.12. 

2015 

м. Суми 

КЗ СОІППО 

9 Кодимський С.С. Всеукраїнська наукова конференція «Досвід підготовки фахівців з 

фізичного виховання для дошкільних навчальних закладів» 

Виступ 21-22.10. 

2015 

Глухівський НПУ 

ім.О. Довженка 
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10 Оксьом П.М. VII Міжнародна наукова конференція ім. А.М. Лапутіна «Актуальні 

проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» 

Друк статті 15-16.10. 

2015 

Чернігівський 

національний 

педагогічний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Козацький рух на 

теренах України та патріотичне виховання молоді на його засадах» 

«статті 10-11.12. 

2015 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С. Сковороди 

Науково-методичний відділ 

1 Подліняєва О.О. Засідання круглого столу з теми «Духовно-моральне виховання в 

школах Рівненської області: досвід, проблеми, перспективи»  

 

Доповідь 30.01.2015 Рівненський 

ОІППО 

Всеукраїнський семінар «Формування інформаційно-освітнього 

середовища: ІТ-підтримка регіональної системи освіти»  

Доповідь Червень 

2015 

Рівненський 

ОІППО 

2 Білокур Я.Ю. Всеукраїнська конференція «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в 

сучасному світі: змістовний та технологічний аспект» 

Виступ на 

секційному 

засіданні 

26-27.11. 

2015 

КЗ СОІППО, 

ССШ №29 

м.Суми 

3 Драновська С.В. ХХІІІ щорічна Всеукраїнська конференція Асоціації керівників 

закладів освіти «Відроджені гімназії України» 

Участь без виступу 22.09.2015 Сумська гімназія 

№ 1 

Дводенний семінар в рамках проекту «Школа децентралізації для 

молоді» з методології викладання курсу з основ децентралізації для 

вчителів 

Участь без виступу 24-25.09. 

2015 

Наукова 

бібліотека УАБС, 

м. Суми 

Засідання робочої групи з пілотування та доопрацювання підручника 

«Календар прав людини» 

Участь без виступу 19-21.10. 

2015 

КЗ СОІППО, 

ЗОШ І-ІІІ №12 ім. 

Б.Берестовського, 

м. Суми  
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Всеукраїнська конференція «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в 

сучасному світі: змістовний та технологічний аспект» 

Виступ на 

пленарному 

засіданні 

26-27.11. 

2015 

КЗ СОІППО, 

ССШ №29  

м.Суми 

4 Кириченко О.М. Всеукраїнська конференція «Інноваційні освітньо-виховні стратегії в 

сучасному світі: змістовний та технологічний аспект» 

Виступ на 

секційному 

засіданні 

26-27.11. 

2015 

КЗ СОІППО, 

ССШ №29  

м.Суми 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

Філософія, психологія, педагогіка» 

Друк статті 03.12.2015 КЗ СОІППО 

Навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти 

1 Барсук Н.О. 

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-

методичне забезпечення психолого-педагогічного моніторингу 

особистісного розвитку інтелектуально обдарованих 

старшокласників» 

Заочна участь, 

друк статті 

17.03.2015 м. Київ Інститут 

обдарованої 

дитини НАПН 

України 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – 

інтелектуальний потенціал держави 

Заочна участь, 

друк статті 

15.10.2015 м. Київ, Інститут 

обдарованої 

дитини НАПН 

України 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні 

освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та 

технологічний аспект» 

участь без виступу, 

друк статті 

26-27.11. 

2015 

м.Суми 

КЗ СОІППО 

2 Теслева Ю.В. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри» 

виступ на 

пленарному 

засіданні 

27.03.2015 м.Суми 

СумДПУ 

ім.А.С.Макаренка 

3 СагалаєваН.В. Всеукраїнська науково-практична конференція із веб-трансляцією 

«Реалізація регіональної моделі моніторингу якості освіти 

Заочна участь, 

друк статті 

16.04.2015 м. Київ, Інститут 

інноваційних 

технологій і 

змісту освіти 

МОН України 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – 

інтелектуальний потенціал держави 

Заочна участь, 

друк статті 

15.10.2015 м. Київ, Інститут 

обдарованої 

дитини НАПН 

України 
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ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-

методичне забезпечення психолого-педагогічного моніторингу 

особистісного розвитку інтелектуально обдарованих 

старшокласників» 

Заочна участь, 

друк статті 

17.03.2015 м. Київ Інститут 

обдарованої 

дитини НАПН 

України 

4 

 

Курган О.В. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні 

освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та 

технологічний аспект» 

Участь без 

виступу, друк 

статті 

26-27.11. 

2015 

м.Суми 

КЗ СОІППО 

1-й обласний круглий стіл «Національно-патріотичне виховання 

дітей і молоді – опора української державності» 

Участь без 

виступу, друк 

статті 

15.10.2015 м.Суми 

КЗ СОІППО, 

СумДУ 
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6.3. Науково-методичні та наукові видання 

 

Науково-методичні видання 

 

Підручники, навчально-методичні, навчальні  посібники (з грифом МОН) 

 

1. Науково-педагогічне дослідження : навчальний посібник для магістрантів 

/ Укладачі: Н.Н. Чайченко, О.М. Семеног, Л.М. Артюшкіна, О.М. Рудь. – 2-ге вид., доп. і 

перероб. – Суми : СОІППО, 2015. – 168 с. 

2. Рідне слово: навчальний посібник з розвитку мовлення. 5-11 класи / С.В. Цінько, 

Л.М. Шерстюк, В.Г. Дячкова та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 160 с.  

3. Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії, 7 клас . – Суми: Нота Бене, 

2015. – 20 с. 

 

Підручники, навчально-методичні посібники 

 

1. Бубнова І.С. Національно-патріотичне виховання засобами мистецтва. Навчально-

методичний посібник / І.С. Бубнова – Суми : РВВ СОІППО, 2015. – 36 с. 

2. Використання системи управління базами даних Microsoft Access 2010 в 

навчальному процесі. Практикум: [навчально-методичний посібник] / М.О. Антонченко – 

Суми: СОІППО, 2015. – 92 с. 

3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного 

навчального закладу / Укладач: Л.Б. Міщенко – Суми: РВВ СОІППО.– 2015.– 112 с. 

4. Вознюк А.В. Психолого-організаційні аспекти управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах / А.В. Вознюк : навчально-методичний посібник. – Cуми : 

КЗ СОІППО, 2015. –72 с. 

5. Географічні олімпіадні завдання з відповідями та розв’язками: навчальний 

посібник / Упор. В.Д. Попов. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 205 с. 

6. Дидактичні основи навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

/ Л.О. Прядко, О.О. Фурман / Методичний посібник. – Суми: РВВ СОІППО. – 2015. – 112 с. 

7. Діагностування навчальних досягнень учнів з курсу «Загальна географія» на 

основі 6-рівневої таксономії Б. Блума: посібник /Упор. Попов В.Д. – Суми: РВВ СОІППО, 

2015. – 86 с. 

8. Ковтун Є.Ф. Виховуємо маленьких патріотів. Навчально-методичний посібник. 

/Укладачі: Ковтун Є.Ф., Міщенко Л.Б. – Суми: КЗ СОІППО, 2015. – 80 с. 

9. Ковтун Є.Ф. Навчально-методичний посібник «Сім чудес України» Сім чудес 

України. Навчально-методичний посібник. /Укладач: Ковтун Є.Ф., – Суми: КЗ ОІППО – 

2015. – 60 с. 

10. Курс «Дошкілля»: [навчально-методичний посібник] / укладачі Антонченко М.О., 

Ніколаєнко М.С., Павленко І.М. – Суми: Ніко, 2015. – 84 с. 

11. Логвиненко Ю.В. Освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей: підручник 

/ Ю.В. Логвиненко, В. О. Мазуренко, І.А. Медведєв. – Суми: СВС Панасенко І.М., 2015. – 

408 с. 

12. Матковська М. Методичні засади розвитку слухових уявлень учнів у процесі 

музичного навчання : науково-методичний посіб. / Марина Вікторівна Матковська. – Суми, 

Ніко, 2015. – 76 с. 

13. На допомогу педагогу загальноосвітнього навчального закладу / Укл.: 

Л.О. Прядко, О.О. Фурман / Методичний посібник. – Суми : РВВ СОІППО. – 2015. – 62 с. 

14. Організаційні та методичні матеріали до курсу природознавства у 5 класі // За заг. 

ред. Т.С. Голубенко – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 64 с. 

15. Сєрих Л.В. Професійна етика вчителя: навчально-методичний посібник, Харків: 

Ранок, 2015. – 205 с.  
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16. Сидоренко І.В. Психологія особистості: управління процесом розвитку та 

формувань особистості учня / І. В. Сидоренко : навчальний посібник. – Cуми : КЗ СОІППО, 

2015. – 160 с. 

17. Сучасні виховні системи і технології виховання. Навчально-методичний посібник 

/ Укладач: Л.М. Артюшкіна. – Суми : СОІППО, 2015. – 98 с.  

18. Ткаченко О.Л. Навчально-методичні та наукові видання : структура, обсяг, 

особливості оформлення та підготовки до друку: практичний посібник / О.Л. Ткаченко. – 

Суми: Мрія, 2015. – 52 с. 

19. Управляння вищим навчальним закладом: Навчальний посібник для магістрантів 

спеціальності «Управління навчальним закладом» / Укладач: Л.М.Артюшкіна. – Суми : 

СОІППО, 2015.– 180 с.  

20. Цебро Я.І. Пінчук Д.М. Управлінський аспект впровадження державного 

стандарту базової і повної загальної освіти: методичний посібник, 2015 – 120 с. 

21. Цимерман І.Л. Розвиток креативності у дітей дошкільного віку. Навчально-

методичний посібник. Частина ІІ. – Суми: Ніко, 2015. – 86 с. 

22. Чхайло Л.М. Робота гуртка загальноосвітнього навчального закладу Робота гуртка 

загальноосвітнього навчального закладу: методичний посібник для вчителя світової 

літератури та російської мови / Автор-упорядник Л. М. Чхайло – Суми, 2015. – 65 с. 

23. Юдін М.М. Сумщина культурно-мистецька: навчально-методичний посібник, 

Суми: НІКО. – 2015. – 234 с. 

 

Електронні навчальні посібники та посібники у електронному вигляді 

 

1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії в 

школі. Навчально-методичний посібник в електронному вигляді  / Упоряд. Н.В.Герасименко, 

С. П. Ніколаєнко. – Суми: СОІППО, 2015. 

2. Десять кроків майстернями WEB 2.0. Навчально-методичний посібник в 

електронному вигляді / Упоряд. Н.В.Герасименко. – Суми: СОІППО, 2015. 

3. Зінченко О.С. Компедіум. Реалізація молодіжної політики в країнах Східного 

Партнерства [Електронний ресурс] : для фахівців молодіжної сфери / Ханс Юрген Метт, 

Є. Петрівська, О.Кулініч, О.Зінченко – 80 Min / 700 MB. – Київ : EPYRU, 2015. – 1 електрон. 

опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Intel Core i3, 500 Mb RAM ; Windows XP / 7 / 

10 ; Ms Word 2007-2013. – Назва з контейнера 

4. Інформатика в початковій школі [Електронний ресурс] : мультимед.  посіб. для вч. 

поч. класів / Л.М. Наконечна, В.В. Лобода – 4,7 GB. – Суми: СОІППО, 2015. – 1 електрон. 

опт. диск (DVDROM). – Систем. вимоги: Pentium ; 32 MbRAM ; Windows 95, 98, 2000, XP, 

2007 ; MSWord 97-2010. – Назва з контейнера 

5. Правові основи підприємництва та бізнесу: навчально-методичний посібник. 

Посібник в електронному вигляді / Укладач А.В. Гапон – Суми: СОІППО, 2015. – 356 с. 

6. Тренінг із спецкурсу «Використання інтерактивних дошок INTECH у навчально-

виховному процесі (Методичний посібник в електронному вигляді для вчителів різних 

спеціальностей) / Упор. С.П. Лабудько С.П. – Суми: СОІППО,  2015. – 52 с. 

 

Словники, каталоги, довідники, хрестоматії, атласи (карти), альманахи 

 

1. Анотований каталог матеріалів кабінету передового педагогічного досвіду 

Сумської області (2014-2015 н.р.). / Упор. Корень Л.В. // За ред. І.В. Удовиченко. – Суми: 

РВВ СОІППО, 2015. – 26 с. 

2. Борцова М.В. Основні психологічні терміни та поняття: довідник [для студентів 

спеціальності 7.03010301 «Практична психологія»] – Ч. І. Основи патопсихології. Основи 

клінічної психології. Диференційна психологія : довідник. / Укладачі : М.В. Борцова, О.С. 

Зінченко – Суми, РВВ СОІППО – 2015. – 92 с. 
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3. Зінченко О.С. Молодіжна політика : мультиязичний глосарій / авт. кол. : 

О. Кулініч, Є. Бородін, С. Коренькова, О. Зінченко. – Київ: Програма підтримки молодіжної 

політики в країнах регіону Східного Партнерства, 2015. – 98 с. 

4. Зінченко О.С. Грантрайтинг : метод.рек. для органів публічної влади щодо 

написання проектних заявок / Авт. кол. : О.С. Зінченко, О.В. Кулініч, П.Ю. Куліш ; за заг. 

ред. О.В. Кулініча. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 80 с. 

5. Зінченко О.С.Основні психологічні терміни та поняття: довідник [для студентів 

спеціальності 7.03010301 «Практична психологія»] – Ч. І. Основи патопсихології. Основи 

клінічної психології. Диференційна психологія : довідник. / Укладачі : М.В. Борцова, 

О.С. Зінченко; за ред. О.С. Зінченко – Суми, РВВ СОІППО – 2015. – 92 с. 

6. Каталог публікацій працівників науково-методичного відділу післядипломної 

освіти Сумського ОІППО за 2014 рік / Упор. Л.В. Корень, І.В. Удовиченко // За ред. 

І.В. Удовиченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 18 с. 

7. Крот Г.В. Професійне зростання вчителя трудового навчання : Довідник. – Суми: 

РВВ Сумського ОІППО, 2015. – 112 с. 

8. Педагогічний олімп Сумщини: збірка біографічних нарисів / Упор. І.А. Медвєдєв, 

Н.М. Сукачова . – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 102 с.  

9. Теорія – методика – практика: Каталог публікацій працівників навчально-

методичного відділу післядипломної освіти Сумського обласного інституту післядипломнох 

педагогічної освіти. / Упор. Корень Л.В. // За ред.. І.В. Удовиченко. – Суми: РВВ СОІППО, 

2015. – 18 с.  

10. Тлумачно-термінологічний словник з методології наукового дослідження: 

упорядники Чайченко Н.Н., Ярмак І.В. – Суми : СОІППО, 2015. – 46 с. 

11. Удовиченко І.В., Корень Л.В. Каталог. Теорія – методика – практика За ред. 

І.В.Удовиченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 18 с. 

 

Інформаційні збірники, бюлетні, банки даних 

 

1. Аналітико-статистичні дані кадрового складу загальноосвітніх навчальних 

закладів Сумської області. / Упор. Сукачова Н.М. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 122 с.  

2. Банк даних про педагогічні династії загальноосвітніх навчальних закладів 

Сумської області. / Упор. Сукачова Н.М. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 125 с.  

3. Всеукраїнська учнівська олімпіада з правознавства у 2014-2015 н. р.: 

інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. О.В. Третьякова – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 

76 с. 

4. Голубенко Т. І навіть досліджували щастя // Педагогічна трибуна. – 2015 – №1. – 

С. 4. 

5. Земляки свідчать. Збірник етнографічно-краєзнавчих матеріалів / Коренева І.В. – 

Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 22 с. 

6. Зінченко О.С. Актуальні проблеми розвитку медіаграмотності особистості 

громадян міста Суми / Олена Зінченко // Аналітична записка. Пропозиції щодо критеріїв по 

наповнюваності бюджету та його розподілу. Оцінка антикорупційних ризиків та бюджетних 

регламентів. – Суми, 2015. – №2. – С.41-45. 

7. ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії. 2014-2015 

навчальний рік: інформаційно-аналітичний бюлетень / Укл. В.М. Карпуша. – Суми: РВВ 

СОІППО, 2015. – 36 с. 

8. ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. 2014-2015 навчальний 

рік: інформаційно-аналітичний бюлетень / Укл. В.М. Карпуша. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. 

– 44 с. 

9. ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2014-2015 н. р. 

Інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. В.Д. Попов. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 72 с. 
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10. ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, 2014-2015 н. р.: 

інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. В.Д. Попов.– Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 96 с. 

11. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, 2014-2015 н. р.: 

інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. Т.С.Голубенко.– Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 

80 с. 

12. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 2014-2015 н. р. 

Інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. Т.С. Голубенко – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 

52 с. 

13. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2014-2015 

н.р.: інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. В.В. Ященко. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. 

− 78 с. 

14. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

у 2014-2015 н.р.: інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. В.В. Ященко. – Суми: РВВ 

СОІППО, 2015. − 68 с. 

15. ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2014-2015 н. р.: 

інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. А.В. Метейко. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. − 

94 с. 

16. ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання, 2014-

2015 н.р.: інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. І.В. Коренева. – Суми: РВВ СОІППО, 

2015. – 60 с. 

17. ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2014-2015 н. р. : 

інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. О.В. Третьякова – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 

79 с. 

18. ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2014-2015 н. р.: 

інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. Т.В. Свєтлова – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 

89 с. 

19. Олімпіада з української мови та літератури у 2014-2015 н. р.: нормативний, 

навчально-методичний і теоретичний аспекти. Інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. 

Л.М. Шерстюк – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 64 с. 

20. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з 

астрономії. 2014-2015 навчальний рік: Інформаційно-аналітичний бюлетень / Укл. 

В.М. Карпуша. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 36 с. 

21. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з російської мови та літератури у 2014-2015 навчальному році / Укл. 

І.О. Захарченко / Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 75 с. 

22. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики у 2014-2015 н.р. / Уклад. Т.В. Свєтлова / Інформаційно-аналітичний 

бюлетень. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 86 с. 

23. Інформаційно-аналітичні матеріали // «Моніторинг як інструмент формування та 

розвитку професійної компетентності вчителя»:інформаційно-аналітичні матеріали» / Упор. 

Н.О. Барсук, Г.М. Браткова. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 58 с. 

24. Карпуша В.М. Формування предментних компетентностей учнів з астрономії в 

загальноосвітніх навчальних закладах / В.М. Карпуша, Є.В. Анохін, Р.П. Єременко, 

Д.В. Конопля // Формування предментних компетентностей учнів на уроках астрономії / 

Упор.: В.М. Карпуша. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. –2-7 с. 

25. Клюніна Н.В. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів всеукраїнських 

учнівських олімпіад з іноземних мов / Н.В.Клюніна, В.С. Скирта – Суми: 2015. – 102 с. 

26. Марухина І.В. Психологічна служба системи освіти Сумської області (2014 – 2015 

навчальний рік) ). / [Марухина І.В., Гавриленко С.О., Кондратенко Л.О., Растроста Г.Б.]: – 

Суми, 2015. – 20 с. 
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27. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка на Сумщині. Інформаційно-аналітичний збірник / Упор. Л.М. Шерстюк – 

Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 92 с. 

28. Моніторинг предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітніх 

навчальних закладах: інформаційно-методичний збірник / Укл. О. Ф. Борисенко, 

Н. В. Сагалаєва. – Суми : РВВ СОІППО, 2015. – 80 с. 

29. Ніколаєнко М.С. Інформаційно-аналітичний бюлетень Міжнародний конкурс з 

інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер” – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 51 с.  

30. Олімпіади Сумщини з математики: ІІ етап / Упор. Т.В. Свєтлова – Суми: РВВ 

СОІППО, 2015. – 72 с. 

31. Олімпіади Сумщини з математики: ІІІ етап / Упор. Т.В. Свєтлова – Суми: РВВ 

СОІППО, 2015. – 60 с. 

32. Сучасний кабінет математики / Упор. Т.В. Свєтлова – Суми: РВВ СОІППО, 2015. 

– 58 с. 

33. Тихенко Л.В. Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект. Інформаційно-

методичний збірник / Л. В. Тихенко. – Суми : Нота-бене – 2015. – №1. – 92 с. 

34. Тихенко Л. В. Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект. Інформаційно-

методичний збірник / Л. В. Тихенко. – Суми : Нота-бене. – 2015. – № 2. – 86 с. 

35. Тихенко Л. В. Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект. Інформаційно-

методичний збірник / Л. В. Тихенко. – Суми : Нота-бене. – 2015. – № 3. – 89 с. 

36. Творчий розвиток учнів на уроках фізики: збірник статей / упоряд.: В.М. Карпуша. 

– Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 76 с. 

37. Формування предметних компетентностей учнів з астрономії в загальноосвітніх 

навчальних закладах / В.М. Карпуша, Є.В. Анохін, Р.П. Єременко, Д.В Конопля // [упоряд.: 

В.М. Карпуша]. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – С.2-7. 

38. Формування та розвиток навчально-пізнавальної компетентності учнів: 

інформаційно-методичний збірник / Укл. Г. М. Браткова. – Суми : РВВ СОІППО, 2015. – 

40 с. 

39. Юрченко Л.І. Національно-патріотичне виховання учнів: Збірник методичних 

матеріалів / Укладачі: Л.І. Юрченко, Ю.І. Давидова – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 100 с. 

40. Юрченко Л.І. Нормативно-правове забезпечення роботи з профілактики 

правопорушень серед учнівської молоді в загальноосвітньому навчальному закладі: Збірник 

методичних матеріалів / Укладач: Л.І. Юрченко – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 124 с. 

 

Навчальні програми, навчально-методичні комплекси, методичні матеріали до 

практичних (семінарських) занять 

 

1. Борцова М.В. Основи патопсихології : навчально-методичний комплекс. – Суми : 

СОІППО, 2015. – 84 с. 
2. Борцова М.В. Основи клінічної психології : навчально-методичний комплекс. – 

Суми : СОІППО, 2015. – 52 с. 

3. Вознюк А.В. Експериментальна психологія: методичні вказівки до проведення 

семінарських занять для студентів спеціальності 7.03010301 Практична психологія / укладач 

А.В. Вознюк. – Суми: СОІППО, 2015. – 57 с. 

4. Вознюк А.В. Математичні методи в психології : методичні вказівки до проведення 

семінарських (практичних) занять для студентів спеціальності 7.03010301 Практична 

психологія / укладач А.В. Вознюк. – Суми : КЗСОІППО, 2015. – 40 с. 

5. Тихенко Л.В. Програми з позашкільної освіти / за загальною редакцією к. п. н. 

Л.В.Тихенко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 316 с. 
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Методичні рекомендації 

 

1. Бубнова І.С «Теорія та методика викладання мистецьких дисциплін» з 

інтегрованими курсами «Мистецтво» та «Художня культура» з навчанням за програмою 

«Intel 10 Навчання для майбутнього» / Укладач Бубнова І.С. – Суми: РВВ СОІППО. – 2015. – 

44 с. 

2. Бубнова І.С. «Теорія та методика викладання мистецьких дисциплін» з навчанням 

за програмою Intel «Навчання для майбутнього» / Укладач Бубнова І.С. – Суми: РВВ 

СОІППО. – 2015. – 42 с. 

3. Бубнова І.С. «Теорія та методика викладання мистецьких дисциплін» з навчанням 

за програмою Intel «Навчання для майбутнього» / Укладач Бубнова І.С. – Суми: РВВ 

СОІППО. – 2015. – 48 с. 

4. Бубнова І.С. .»Теорія та методика навчання музики і музичного виховання 

дошкільників» з навчанням за програмою Intel «Навчання для майбутнього» – Суми: КЗ 

СОІППО. – 2015. – 36 с. 

5. Бубнова І.С. Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять 

слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів з проблеми викладання курсів „Музичне 

мистецтво”, „Художня культура”. Форма навчання: експрес-курси / Укладач Бубнова І.С. – 

Суми: РВВ СОІППО. – 2015. – 19 с. 

6. Викладання біології та екології у 2015-2016 навчальному році. Методичні 

рекомендації вчителям загальноосвітніх навчальних закладів (частина 2 (з додатками 

календарного планування за основну і старшу школу)) / Укладач Успенська В.М. – Суми : 

ОІППО, 2015. – 64 с. 

7. Запобігання і протидія корупції в закладах освіти: метод. реком. для працівників 

методичних служб управлінь та відділів освіти, керівників навчальних закладів / Укл. 

Л. Д. Крамаренко. – Суми: СОІППО, 2015. – 172 с.  

8. Нормативно-правове забезпечення роботи з профілактики правопорушень серед 

учнівської молоді в загальноосвітньому навчальному закладі: Збірник методичних матеріалів 

/ Укл.: Л.І. Юрченко – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 124 с. 

9. Інтерактивне навчання педагогів у процесі підвищення кваліфікації : методичні 

рекомендації / С.М. Панченко, Л.А. Коростіль, В.М. Успенська [та ін.]; за заг. ред. 

С.М. Панченко. – Суми : РВВ СОІППО, 2015. – 60 с. 

10. Кода С.В. Термінологічний словник з навчальної дисципліни «Охорона праці». 

Термінологічний словник для магістрантів. – Суми: ОІППО, 2015. – 48 с. 
11. Коростіль Л.А., Метейко А.В. Організація викладання хімії у 2015-2016 

навчальному році. Календарно-тематичне планування 7-11 класи. Методичні рекомендації 

для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. – Суми : ОІППО, 2015. – 92 с. 

12. Крот Г.В Оформлення творчого проекту як випускної роботи з методики 

трудового навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів трудового 

навчання (обслуговуючі види праці), креслення, предмету «Технології» Суми: РВВ 

Сумського ОІППО, 2015. – 54 с. 

13. Крот Г.В Оформлення творчого проекту як випускної роботи з методики 

трудового навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів трудового 

навчання (технічні види праці), креслення, предмету «Технології» Суми: РВВ Сумського 

ОІППО, 2015. – 34 с. 

14. Крот Г.В. «Оформлення творчого проекту як випускної роботи з методики 

трудового навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації за професією «Кухар» 

Суми: РВВ Сумського ОІППО, 2015. – 57 с. 

15. Крот Г.В. Самостійна робота слухачів курсів підвищення кваліфікації за 

професією «Кухар» Суми: РВВ Сумського ОІППО, 2015. – 16 с. 
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16. Крот Г.В. Оформлення творчого проекту як випускної роботи з методики 

трудового навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації за професією «Кухар» 

Суми: РВВ Сумського ОІППО, 2015. – 57 с. 

17. Крот Г.В. Самостійна робота слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів 

трудового навчання, креслення, предмету «Технології» Суми: РВВ Сумського ОІППО, 2015. 

– 17 с. 

18. Кудінов Д. В. Методологія наукового дослідження: методичні рекомендації / 

Д. В. Кудінов. – Суми: СОІППО, 2015. – 104 с. 

19. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання: 

[метод. вказівки до виконання практичних робіт ] / Укладач: Павленко І.М. – Суми, 

СОІППО, 2015. – 48 с.  

20. Методичні рекомендації для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів, 

викладачів різних спеціальностей з навчанням за програмою «Intel®10 Навчання для 

майбутнього» / Упор. Т.О. Шевченко. – С.: СОІППО, 2015 – 44 с. 

21. Методичні рекомендації для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів, 

викладачів театральних дисциплін та керівників відповідних гуртків з навчанням за програмою 

«Intel®10 Навчання для майбутнього / Упор. Т.О. Шевченко, І.С. Бубнова. – С.: СОІППО, 

2015 – 36 с. 

22. Методичні рекомендації до уроків курсу «Основи здоров’я». 1 клас / Укл: 

Декунова З.В., Лавська А.М. – Суми : Ніко, 2015. – 112 с. 

23. Методичні рекомендації до уроків курсу «Основи здоров’я». 2 клас / Укл: 

Декунова З.В., Лавська А.М. – Суми : Ніко, 2015. – 112 с.  

24. Організація викладання хімії у 2015-2016 навчальному році: метод. реком. для 

вчителів заг. навч. закладів / Уклад. Л.А. Коростіль, А.В. Метейко. – Суми: СОІППО, 2015. – 

60 с. 

25. Природознавство. 5 клас. 2015-2016 навчальний рік. Методичні рекомендації 

вчителям загальноосвітніх навчальних закладів (частина І) / Укладач Успенська В. М. – Суми 

: ОІППО, 2015. – 72 с. 

26. Розвиток обдарованості на уроці світової літератури. Методичні рекомендації. 

/ Упор. І.О. Захарченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2015. –38 с. 

27. Успенська В.М. Календарно-тематичне планування, 2015-2016 н.р. Основи 

здоров’я (6-9 кл.). Захисти себе від ВІЛ. Методичні рекомендації для слухачів курсу «Основи 

здоров’я» та «Захисти себе від ВІЛ». – Суми : ОІППО, 2015. – 52 с. 

28. Успенська В. М. Методичний порадник учителям основ здоров’я у 2015-2016 

навчальному році. Методичні рекомендації вчителям основ здоров’я та курсу «Захисти себе 

від ВІЛ» / В.М. Успенська .– Суми : ОІППО, 2015. – 68 с. 

 

Наукові видання 

 

Монографії (одноосібні та колективні), автореферати 

 

1. Жук М.В. Трансформаційні процеси у сфері освіти України. Transformation 

processes of the Ukrainian education // Трансформаційні процеси сучасного суспільства : 

колективна монографія / за ред. С. Терепишого, О. Яремчука, Р. Кордоницького, К. Сигідуса 

– К. : НПУ імені Драгоманова, 2015. – С. 39–53. 

2. Драновська С. В. Розвиток змісту навчання історії України в загальноосвітніх 

школах 60–90–х рр. ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика 

навчання» / Світлана Вікторівна Драновська. – К., 2015. – 20 с. 

3. Кудінов Д. В. Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. – лютому 

1917 р.: історіографія : автореф. дис. … докт. іст. наук : 07.00.06 «Історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Дмитро Валерієвич Кудінов. – К., 

2015. – 36 с. 
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4. Прядко Л. О. Діяльність корекційного педагога реабілітаційного центру 

/ Л. О. Прядко // Теоретичні та методичні аспекти корекційно–реабілітаційної діяльності : 

монографія / за ред. : Т. М. Дегтяренко, Ю. М. Картавої. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – С. 

37–56. 

5. Сєрих Л. В. Взаємодія загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в 

естетичному вихованні підлітків : монографія / Лариса Сєрих. – Суми : НІКО, 2015. – 374 с.  

6. Фініков Т. В., Шаров О. І., Жук М. В. Грантовий проект. Навчання впродовж 

життя [Електронний ресурс] / Т. В. Фініков, О. І. Шаров, М. В. Жук. // Моніторинг інтеграції 

української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового 

дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд 

дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, О. І. Шарова – К. : Таксон, 2014. – С. 

99–115. – Режим доступу: http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Analit2ua_web.pdf  

7. Успенська В. М. Розвиток професійної компетентності вчителів основ здоров’я в 

системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і 

методика професійної освіти» / Успенська Валентина Миколаївна. – К., 2015. – 22 с. 

 

Статті у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз 

 

1. Василега О. Ю. Теоретико-методологічні аспекти вивчення проблеми страху в 

психології / О. Ю. Василега // Молодий вчений. – 2015. – № 7 (22). – С. 100–103. 

2. Вознюк А. В. Сутність освітніх округів та специфіка управління педагогічними 

працівниками в умовах діяльності даних об'єднань / А. В. Вознюк // Молодий вчений. – 2015. 

– № 7 (22). – С. 104–107. 

3. Зосименко О. В. Особливості проведення дослідно–експериментальної роботи з 

організації проектної діяльності майбутніх педагогів / О. В. Зосименко // Педагогічні науки : 

теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 219–234. 

4. Зосименко О. В. Проектная деятельность: категориальный анализ / Оксана 

Зосименко // Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya. – 2015. – Vol. (5), Is. 3. – Р. 129–

138.  

5. Кудинов Д. В. Забастовки железнодорожных рабочих и служащих на станциях 

Сумы и Басы в 1905 году / Д. В. Кудинов // The History of Land Transport. – 2015. – № 1. – 

С. 4–17. 

6. Ткаченко О. Гейміфікація освіти : формальний і неформальний простір / Олена 

Ткаченко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць 

молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

/ [редактори–упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. 

– Вип. 11. – С. 303–310.  

7. Серых Л. В. Методика эстетико-воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности общеобразовательной школы / Л. В. Серых // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук : сб. научн. трудов. – М., 2015. – № 2 (73). – 

Ч. 2. – С. 136–140.  

 

Статті у фахових та закордонних виданнях 

 

1. Вознюк А. В. Модель психологічної підготовки керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах / 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. – Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН 

України, 2015. – Т. I. : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна 

психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2015. – Вип. 42. – С. 44–48. 

http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Analit2ua_web.pdf
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2. Вознюк А. В. Специфіка використання інтерактивних технік для психологічної 

допомоги керівникам освітніх організацій щодо успішного управління педагогічними 

працівниками в освітніх округах / А. В. Вознюк // Організаційна психологія. Економічна 

психологія : науковий журнал / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2015. – 

№ 1. – С. 50–60. 

3. Гиря О. О. Методична система формування хімічних понять засобами поєднання 

логічного та образного мислення учнів / О. О. Гиря // Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і 

психологія : збірник наукових праць. – Вип. 44. / редкол. : В. І. Шахов (голова та ін.). – 

Вінниця : Нілан ЛТД. – 2015. – С. 165–170. 

4. Дудко Н. В. Индикаторы функциональной грамотности студентов высшего 

учебного заведения / Н. В. Дудко // Педагогика. Научный поиск : Сборник научных докладов 

(30.05.–31.05.2015). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Часть 

3/2. – С. 40–43. 

5. Дудко Н. В. Результаты анализа качества профессиональной управленческой 

компетентности руководителей учебных заведений / Н. В. Дудко // Педагогика. Научный 

поиск: Сборник научных статей (30.10.–31.10.2015). – Сопот, 2015. – Часть I. – С. 24–29. 

6. Дудко Н. В. Аналіз стану розвитку толерантності педагогів // Світогляд – 

Філософія – Релігія збірник наукових праць / гол. ред. І. Мозговий. – Суми : Світ друку, 

2015. – Вип. 8. – С.  291–299.  

7. Єфремова Г. Л. Андрагогічні засади професійного розвитку соціальних педагогів у 

системі післядипломної освіти / Г. Л. Єфремова // Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / [редкол. : Т. І. Сущенко 
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6.4. Експертно-аналітична діяльність: апробація підручників та авторських 

програм 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014 № 1181 «Про 
проведення апробації та моніторингових досліджень якості навчальної літератури для 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 – 2015-2016 навчальних роках» 
проводиться апробація: 

– 11 підручників для 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, що видані за 
державним замовленням у 2013, 2014 роках: «Літературне читання. Українська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою 3 клас» 
Хорошковська О.Н., Охота Г.І.; «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим 
вивченням англійської мови. 3 клас» Калініна Л. В., Самойлюкевич І.В.; «Математика. 
3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.; 
«Математика. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів. Богданович М.В., 
Лишенко Г.П.; «Я у світі. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, Бібік Н.М.; «Я у 
світі. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, Тагліна О.В., Іванова Г.Ж.; 
«Образотворче мистецтво. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, 
Калініченко О.В., Сергієнко В.В.; «Образотворче мистецтво. 3 клас» для загальноосвітніх 
навчальних закладів Резніченко М.І., Трач С.К.; «Мистецтво. 3 клас» для загальноосвітніх 
навчальних закладів, Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В.; «Трудове навчання. 
3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладі, Сидоренко В.К., Котелянець Н.В., 
Агєєва О.В.; «Трудове навчання. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, 
Веремійчик І.М., Тименко В.П. 

– 12 підручників для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, що видані за 
державним замовленням у 2014 році: «Образотворче мистецтво» підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів, автори Железняк С.М., Ламонова О.В.; «Образотворче 
мистецтво» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори 
Калініченко О.В., Масол Л.М.; «Українська мова» підручник для 6 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів, автори Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т., Жук М.Г.; «Українська мова» 
підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Заболотний О.В., 
Заболотний В.В.; «Українська мова» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів, автор Глазова О.П.; «Українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою» 
підручник для 6 класу, автори Заболотний О.В., Заболотний В.В.; «Мистецтво (інтегрований 
курс)» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автор Масол Л.М.; 
«Основи здоров’я» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори 
Бойченко Т.Є., Василашко І П., Василенко С.В., Гурська О.К., Гущина Н.І., Коваль Н.С.; 
«Основи здоров’я» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори 
Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.;»Географія» підручник для 
6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б.; 
«Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Бойко В.М., 
Міхелі С.В.; «Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, 
автори Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. 

Станом на 01.11.2014 р. до Сумської області не надійшли підручники: «Німецька мова 
(2-й рік навчання)» 6 клас, автори Сидоренко М.М., Палій О.А.; «Німецька мова (2-й рік 
навчання)» 6 клас, автори Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.; «Французька мова (2-й рік 
навчання)» 6 клас, автор Клименко Ю.М.; «Французька мова (2-й рік навчання)» 6 клас, 
автори Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.; «Російська мова (2-й рік навчання) для ЗНЗ з 
навчанням українською мовою» 6 клас, автори Корсаков В.О., Сакович О.К.; «Російська 
мова (2-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» 6 клас, автори 
Полякова Т.М., Самонова О.І., Приймак А.М.; «Українська мова» для ЗНЗ з навчанням 
російською мовою» 6 клас, автори Ворон А.А., Солопенко В.А.  

В апробації підручників для 3-го класу задіяні 51 навчальний заклад, 1495 учнів  
3-х класів (таблиця 6.4.1), для 6-го класу 59 навчальних закладів, 2215 учнів 6-х класів 
(таблиця 6.4.2).  
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Таблиця 6.4.1 

Інформація про учасників апробації підручників для 3-го класу  

загальноосвітніх навчальних закладів, що видані за державним замовленням у 2013 та 2014 роках та підлягають апробації 
 

ПІБ вчителя 
Навчальний 

предмет 
Назва навчального закладу Адреса і телефон навчального закладу 

Кількість 

учнів 

1 2 3 4 5 

«Літературне читання. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою 3 клас» 

Хорошковська О.Н., Охота Г.І. 

Тутова Алла Юріївна Літературне 

читання 

Тарасівський навчально-виховний комплекс : 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад 

Великописарівської районної ради Сумської 

області 

 

42825, вул. Сумська,  

с. Тарасівка, Великописарівського району 

Сумської області,  

тел. 5-47-17  

5 

Спасьонова 

Валентина 

Миколаївна 

Літературне 

читання 

Вільненський навчально-виховний комплекс 

Великописарівської районної ради Сумської 

області 

42820, вул. Першотравнева, 18, с. Вільне 

Великописарівського району Сумської 

області,  

тел. 5-64-18  

 

3 

Ващенко Тетяна 

Олексіївна 

Літературне 

читання 

Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 ім. Радіка Руднєва Путивльської 

районної ради Сумської області 

 

41500, вул. Першотравнева, 76, м. 

Путивль Сумської області,  

тел. (05442) 5-51-50 

10 

Маслак Олена 

Володимирівна 

Літературне 

читання 

Путивльське навчально-виховне об’єднання: 

спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня 

– гімназія – дошкільний навчальний заклад 

(центр розвитку дитини) Путивльської 

районної ради Сумської області 

 

41500, вул. Калініна, 17  

м. Путивль Сумської області, тел. (05442) 

5-47-93 

21 

Качан Людмила 
Василівна 

Літературне 
читання 

Сумська спеціалізована школа  
І ступеня № 30 м. Суми Сумської області 

40020, вул. Рибалка, 7,  
м. Суми, 
тел. (0542) 25-20-49 
 

34 
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1 2 3 4 5 

«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 3 клас»  Калініна Л. В., Самойлюкевич І.В. 

Самойлова Тетяна 
Вікторівна, Ковтун 
Василь Васильович 

Англійська 
мова 

Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 1 Кролевецької районної ради 
Сумської області 

41300, пр. Миру, 2  
м. Кролевець Сумської області , тел. 5-18-
90 

60 

Богдан Світлана 
Василівна, 
Данилова Галина 
Опанасівна 

Англійська 
мова 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №12 Конотопської міської ради 
Сумської області 

41600, вул. Цюрупи, 2,  
м. Конотоп Сумської області, тел. 2-36-77 

26 

Говорун Людмила 
Анатоліївна, 
Лимар Лідія 
Михайлівна 

Англійська 
мова 

Охтирська гімназія Охтирської міської ради 
Сумської області 

427700, вул. Фрунзе, 4,  
м. Охтирка Сумської області, тел. (05446) 
2-46-53 

47 

Яніна Оксана 
Ігорівна 

Англійська 
мова 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 1  
ім. В. Стрельченка м. Суми Сумської області 

40000, вул. Г. Кондратьєва, 136, м. Суми, 
тел. 62-73-18 

29 

Іващенко Тетяна 
Валентинівна 

Англійська 
мова 

Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 4 м. Суми Сумської області 

40000, вул. Петропавлівська, 102, м. 
Суми, тел. 22-52-70 

38 

«Математика. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В. 

Жир Тетяна 
Сергіївна 

Математика Зноб-Новгородська загальноосвітня І-ІІІ 
ступенів Середино-Будської районної ради 
Сумської області 

41022, вул. Леніна, 13,  
смт. Зноб-Новгородське, Середино-
Будський район Сумської області,  
тел. (054 51)7-32-86 

15 

Кульбачна Катерина 
Іванівна, 
Зленко Валентина 
Володимирівна 

Математика Лебединська спеціалізована  
I-III ступенів № 7 Лебединської міської ради 
Сумської області 
 

42200, вул. Сумська, 9,  
м. Лебедин Сумської області 
тел. (05445) 2-19-37 

62 

Конопля Алла 
Іванівна 

Математика Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5 Конотопської міської ради 
Сумської області 

41600, вул. Короленка, 6,  
м. Конотоп Сумської області, тел. 2-33-79 

30 

Зроль Наталія 

Вікторівна,  

Гуцова Людмила 

Олексіївна 

Математика Охтирська гімназія Охтирської міської ради 

Сумської області 

427700, вул. Фрунзе, 4,  

м. Охтирка Сумської області, тел. (05446) 

2-46-53  

47 
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1 2 3 4 5 

Кривогуз Раїса 

Олександрівна 

Математика Ведмежівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Роменської районної ради Сумської 

області 

42045, вул. Шкільна, 12,  

с. Ведмеже Роменського району Сумської 

області,  тел. (05448) 9-55-40 

10 

«Математика. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів. Богданович М.В., Лишенко Г.П. 

Васькіна Валентина 

Миколаївна 

Математика Середино-Будська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів. № 2 Середино-Будської районної 

ради Сумської області 

41000, вул. Карла Лібкнехта, 44, м. 

Середина-Буда Середино-Будський район 

Сумської області 

моб. 0959473626 

19 

Буркотенко Тетяна 

Олександрівна, 

Кожухар Світлана 

Анатоліївна 

Математика Лебединська загальноосвітня  

I-III ступенів № 5 Лебединської міської ради 

Сумської області 

42200, пл. Інтернаціональна 35, м. 

Лебедин Сумської області  

тел. (05445)2-24-40   

(05445)2-16-67 

70 

Іващенко Тетяна 

Олександрівна 

Математика Конотопський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад «Казка» Конотопської 

міської ради Сумської області 

41600, вул. Успенсько-Троїцька, 78, м. 

Конотоп Сумської області,  

тел. 2-53-27  

30 

Сліпець Алла 

Іванівна, 

Руденко Алла 

Іванівна 

Математика Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 Охтирської міської ради Сумської області 

427700, вул. Шевченка, 22,  

м. Охтирка Сумської області, тел. (05446) 

2-55-34 

49 

Озмитель Ольга 
Олександрівна 

Математика Андріяшівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Роменської районної ради Сумської 
області 

42087, вул. Шкільна, 56,  
с. Андріяшівка Роменського району 
Сумської області,  
тел. (05448) 9-3-304 

18 

«Я у світі. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, Бібік Н.М. 
Шакотько Наталія 
Миколаївна 

Я у світі Слоутський навчально-виховний комплекс 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
Глухівської районної ради Сумської області 

41436, вул. Леніна, 15,  
с. Слоут, Глухівського району Сумської 
області, тел.6-64-38 

7 

Буркотенко Тетяна 
Олександрівна, 
 Кожухар Світлана 
Анатоліївна 

Я у світі Лебединська загальноосвітня  
I-III ступенів № 5 Лебединської міської ради 
Сумської області 

42200, пл. Інтернаціональна, 35, м. 
Лебедин Сумської області  
тел. (05445)2-24-40  
(05445)2-16-67 

70 
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1 2 3 4 5 

Шелест Наталія 
Миколаївна 

Я у світі Конотопський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 
навчальний заклад Конотопської міської ради 
Сумської області 

41600, вул. Урицького, 10,  
м. Конотоп Сумської області, тел. 6-30-71 

21 

Лисенко Наталія 
Іванівна 

Я у світі Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 Охтирської міської ради Сумської області 

42700, провул. Сумський, 35, м. Охтирка 
Сумської області, тел. (05446) 2-27-70 

24 

Гусарова Антоніна 
Василівна 

Я у світі Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 6 Охтирської міської ради Сумської області 

42700, вул. Фрунзе, 44,  
м. Охтирка Сумської області, тел. (05446) 
2-43-34 

26 

«Я у світі. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, Тагліна О.В., Іванова Г.Ж. 

Миськова Алла 
Василівна 

Я у світі Баницький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Глухівської районної ради 
Сумської області 

41462 вул. Леніна, 171/б,  
с. Баничі, Глухівського району Сумської 
області,  
тел. 6-54-85 

14 

Ілляшенко Олена 

Миколаївна 

Я у світі Овлашівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Роменської районної ради Сумської 

області 

42027, вул. Шевченка, 38,  

с. Овлаші Роменського району Сумської 

області, тел. (05448) 9-3-904 

13 

Замана Ольга 

Анатоліївна 

Я у світі Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 9 Конотопської міської ради 

Сумської області 

41600, вул. Сарнавська, 38а,  

м. Конотоп Сумської області, тел. 6-75-09; 

6-67-75 

25 

Проскурова Наталія 

Анатоліївна, 

Гопко Наталія 

Іванівна 

Я у світі Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 5 ім. Р.К.Рапія Охтирської міської ради 

Сумської області 

42700, вул. Червоноармійська, 107, м. 

Охтирка Сумської області, тел. (05446) 3-

15-13 

45 

Кульбачна Катерина 

Іванівна, 

Зленко Валентина 

Володимирівна 

Я у світі Лебединська спеціалізована  

I-III ступенів № 7 Лебединської міської ради 

Сумської області 

42200,вул. Сумська, 9,  

м. Лебедин Сумської області 

тел. (05445) 2-19-37 

62 

«Образотворче мистецтво. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, Калініченко О.В., Сергієнко В.В. 

Довгопола 

Валентина 

Михайлівна 

Образотворче 

мистецтво 

Дунаєцький навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад Глухівської 

районної ради Сумської області 

41456, вул. Сутиська, 4,  

с. Дунаєць, Глухівського району 

Сумської області,  

тел.6-83-43 

4 
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Різва Наталія 

Леонідівна 

Образотворче 

мистецтво 

Рогинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Роменської районної ради Сумської області 

42044, вул. Центральна, 1,  

с. Рогинці Роменського району Сумської 

області 

15 

Сербін Світлана 

Миколаївна 

Образотворче 

мистецтво 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 12 Конотопської міської ради 

Сумської області 

41600, вул. Цюрупи, 2,  

м. Конотоп Сумської області,  

тел. 2-36-77 

27 

Коваленко Лілія 

Павлівна  

Образотворче 

мистецтво 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№ 9 Охтирської міської ради Сумської області 

42700, вул. Короленка, 9,  

м. Охтирка Сумської області,  

тел. (05446) 2-21-75 

27 

Базарова Вікторія 
Володимирівна 

Образотворче 
мистецтво 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 11 Охтирської міської ради Сумської області 

42700, вул. Фрунзе, 223,  
м. Охтирка Сумської області,  
тел. (05446) 2-37-44 

20 

«Образотворче мистецтво. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів Резніченко М.І., Трач С.К. 

Мазурова Ганна 
Миколаївна 

Образотворче 
мистецтво 

Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Глухівської районної ради Сумської 
області  

41470, вул. Шкільна, 2,  
смт. Шалигіне, Глухівського району 
Сумської області, тел. 6-94-63 

13 

Павленко Наталія 
Вікторівна 

Образотворче 
мистецтво 

Шосткинська загальноосвітня I-III ступенів 
№ 8 Шосткинської міської ради Сумської 
області 

41100, вул. Бабушкіна, 29,  
м. Шостка Сумська область  
тел. (05449) 7-78-69  
(05449) 5-18-70 

29 

Лисенко Тетяна 
Петрівна 

Образотворче 
мистецтво 

Шосткинська загальноосвітня I-III ступенів № 
7 Шосткинської міської ради Сумської області 

41109, вул. Матросова, 1,  
м. Шостка Сумська область  
тел. (05449) 7-31-21 

27 

Самойленко Ірина 
Вікторівна 

Образотворче 
мистецтво 

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 11 Конотопської міської ради 
Сумської області 

41600, вул. Свободи, 8,  
м. Конотоп Сумської області, тел. 9-24-17 

30 

Мельник-Мотренко 
Лариса Миколаївна,  
Цехмістрова Олена 
Анатоліївна 

Образотворче 
мистецтво 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Охтирської міської ради Сумської області 

42700, вул. Леніна, 2,  
м. Охтирка Сумської області,  
тел. (05446) 2-20-80 

60 

Кальченко Алла 
Миколаївна 

Образотворче 
мистецтво 

Ворожбянський навчально-виховний комплекс: 
загально-освітня школа І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад № 4 
Білопільської районної ради Сумської області 

41812, вул. Островського, 1, м. Ворожба, 
Білопільського району Сумської області,  
тел. (05443) 7-32-60 

7 
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«Мистецтво. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В. 
Капустян Галина 
Іванівна 

Мистецтво Василівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Роменської районної ради Сумської 
області  

42077, вул. Молодіжна, 3,  
с. Василівка Роменського району 
Сумської області,  
тел. (05448) 9-75-45 

7 

Вовк Валентина 

Анатоліївна 

Мистецтво Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Роменської районної ради Сумської області 

42081, вул. Роменська, 25  

с. Глинськ Роменського району Сумської 

області 

тел. (05448)9-63-43 

 

13 

Храпач Світлана 

Миколаївна, 

Дейнего Світлана 

Павлівна 

Мистецтво Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 Охтирської міської ради Сумської області 

42700, вул. Шевченка, 22,  

м. Охтирка Сумської області, тел. (05446) 

2-55-34 

49 

Шелепова Лариса 

Петрівна, 

Цись Сніжана 

Сергіївна 

Мистецтво Лебединська загальноосвітня I-III ступенів № 5 

Лебединської міської ради Сумської області 

42200, пл. Інтернаціональна, 35, м. 

Лебедин Сумська область  

тел. (05445)2-24-40  

(05445)2-16-67 

36 

Холод Ніна 

Василівна 

Мистецтво Коровинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Недригайлівської районної ради 

Сумської області 

42100, вул. Леніна, 70,  

с. Коровинці Недригай-лівського району 

Сумської області,  

тел. (05455) 5-83-12 

24 

«Трудове навчання. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладі, Сидоренко В.К., Котелянець Н.В., Агєєва О.В. 

Буянова Наталія 

Василівна 

Трудове 

навчання 

Журавський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад Середино-

Будської районної ради Сумської області 

41041,вул. Шевченка,1,  

с. Журавка, Середино-Будського району 

Сумської області,  

моб. 0506935286 

7 

Самаріна Тетяна 

Миколаївна 

Трудове 

навчання 

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 13 Конотопської міської ради 

Сумської області 

41600, вул. Богдана Хмельницького, 91, 

м. Конотоп Сумської області, тел. 6-08-75 

25 

Кулініч Наталія 

Миколаївна 

Трудове 

навчання 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Охтирської міської ради Сумської області 

42700, вул. Леніна, 2,  

м. Охтирка Сумської області,  

тел. (05446) 2-20-80 

26 
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Мар’єнкова Ніна 

Андріївна 

Трудове 

навчання 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№ 4 ім. Остапа Вишні Охтирської міської ради 

Сумської області 

42700, вул. Пушкіна, 42,  

м. Охтирка Сумської області, тел. (05446) 

2-26-01 

30 

Кульбачна Катерина 

Іванівна, 

Зленко Валентина 

Володимирівна 

Трудове 

навчання 

Лебединська спеціалізована I-III ступенів № 7 

Лебединської міської ради Сумської області 

42200,вул. Сумська, 9,  

м. Лебедин Сумської області 

тел. +38 (05445) 2-19-37 

62 

«Трудове навчання. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, Веремійчик І.М., Тименко В.П. 

Буркотенко Тетяна 

Олександрівна, 

Кожухар Світлана 

Анатоліївна 

Трудове 

навчання 

Лебединська загальноосвітня  

I-III ступенів № 5 Лебединської міської ради 

Сумської області 

42200,пл. Інтернаціональна 35,  

м. Лебедин Сумська область  

тел. (05445)2-24-40  

(05445)2-16-67 

70 

Якушева Валентина 

Іванівна 

Трудове 

навчання 

Середино-Будська загальноосвітня І-ІІІ 

ступенів № 1 Середино-Будської районної ради 

Сумської області 

41000, вул. Комуністична,1,  

м. Середина-Буда Сумської області, 

тел. (05451) 7-13-76 

21 

Полторак Інна 

Євгенівна 

Трудове 

навчання 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 8 Охтирської міської ради Сумської області 

42700, вул. Гоголя, 30-а,  

м. Охтирка Сумської області, тел. (05446) 

2-31-24 

22 

Паламарчук 

Валентина 

Валентинівна 

Трудове 

навчання 

Охтирська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 5 ім. Р.К. Рапія Охтирської 

міської ради Сумської області 

42700, вул. Червоноармійська, 107, м. 

Охтирка Сумської області, тел. (05446) 3-

15-13 

22 

Бондар Наталія 

Володимирівна 

Трудове 

навчання 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 3 Конотопської міської ради 

Сумської області 

41600, вул. Клубна, 150,  

м. Конотоп Сумської області, тел. 3-16-68 

29 

 

 

 

 

 



 

230 

 

Таблиця 6.4.2 

Інформація про учасників апробації підручників для 6-го класу  

загальноосвітніх навчальних закладів, що видані за державним замовленням у 2014 році та підлягають апробації 
 

ПІБ вчителя 
Навчальний 

предмет 
Назва навчального закладу Адреса і телефон навчального закладу 

Кількість 

учнів 

1 2 3 4 5 

«Образотворче мистецтво» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Железняк С.М., Ламонова О.В. 

Гурська Оксана 

Миколаївна 

Образотворче 

мистецтво 

Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6 Лебединської міської ради 

Сумської області 

42200, вул. Першо-гвардійська, 51, м. 

Лебедин Сумської області,  

тел. 2-15-37 

30 

Горпінченко 

Людмила 

Миколаївна  

Образотворче 

мистецтво 

Охтирська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 9 Охтирської міської ради 

Сумської області 

42700, вул. Шевченка, 22,  

м. Охтирка Сумської області,  

тел. 2-55-34 

29 

Карпенко 

Валентина 

Володимирівна 

Образотворче 

мистецтво 

Токарівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Сумської районної ради Сумської 

області 

42334, вул. Горького, 1, с. Токарі, 

Сумського району Сумської області,  

тел. 69-58-40 

12 

Артюшенко Тетяна 

Макарівна  

Образотворче 

мистецтво 

Великописарівська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів Великописарівської районної 

ради Сумської області 

42800, вул. Щорса, 6,  

смт. Велика Писарівка, 

Великописарівського району Сумської 

області,  

тел. 5-16-40; 5-19-64 

28 

Котельникова 

Наталія 

Олександрівна 

Образотворче 

мистецтво 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми 

40020, вул. Л. Українки, 23,  

м. Суми, тел. 24-53-90 

60 

«Образотворче мистецтво» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Калініченко О.В., Масол Л.М. 

Сірик Оксана 

Іванівна 

Образотворче 

мистецтво 

Капустинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Липово-Долинської районної ради 

Сумської області 

42521, с. Капустинці, 

Липоводолинського району Сумської 

області,  

тел. (05452) 5-42-38 

4 

Привал Валентина 

Володимирівна 

Образотворче 

мистецтво 

Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Сумської районної ради Сумської 

області 

42316, вул. Леніна, 32,  

с. Олексіївка Сумського району Сумської 

області , тел. 69-79-16 

 

15 
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Шаріпова Тетяна 

Іванівна 

Образотворче 

мистецтво 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1  

ім. П.І. Калнишевського Роменської міської 

ради Сумської області 

42000, вул. Пушкіна, 15,  

м. Ромни Сумської області,  

тел. (05448) 2-21-27 

74 

Щербань Ліна 

Григорівна 

Образотворче 

мистецтво 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми  

40024, вул. Даргомижського, 3, м. Суми, 

тел. 36-32-84 

76 

Богдан Алла 

Миколаївна  

Образотворче 

мистецтво 

Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 2 Конотопської міської ради 

Сумської області 

41600,вул. Виконкомівська, 12, м. 

Конотоп Сумської області, тел. 6-63-11 

16 

«Українська мова» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т., Жук М.Г.  

Хоменко Олена 

Віталіївна 

Українська 

мова 

Глухівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради 

Сумської області 

41400, вул. 70 років Жовтня, 5, м. Глухів 

Сумської області  

тел. (05444) 7-20-09 

19 

Картава Антоніна 

Дмитрівна 

Українська 

мова 

Дунаєцький навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад Глухівської районної ради Сумської 

області 

41456, вул. Сутиська,4,  

с. Дунаєць Глухівського району 

Сумської області 

тел. (05444) 6-33-83 

10 

Бондар Тетяна 

Леонідівна 

Українська 

мова 

Сумська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми Сумської області 

40024, вул. Сумсько-Київських дивізій, 

17,  м. Суми Сумської області тел. (0542) 

36-12-38 

25 

Шеденко Ніна 

Володимирівна 

Українська 

мова  

Берестівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Липоводолинської районної ради 

Сумської області 

42513, вул. Сумська, 1,  

с. Берестівка 

Липоводолинського району Сумської 

області 

тел. (05452) 5-61-18 

10 

Приткова Наталія 

Миколаївна 

Українська 

мова 

Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 1 Шосткинської міської ради 

Сумської області 

41100, вул. Кірова, 10,  

м. Шостка Сумської області 

тел. (05449) 2-17-31 

29 

«Українська мова» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Заболотний О.В., Заболотний В.В. 
Коряка Ганна 
Григорівна 

Українська 
мова 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми Сумської області 

40024, вул. Лесі Українки, 23, м. Суми 
Сумської області 
тел. (0542) 24-53-90 

28 
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Недоцюк Ольга 
Іванівна 

Українська 
мова 

Великописарівська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 
І.М.Середи Великописарівської районної 
ради Сумської області 

42800, вул. Щорса, 6,  
смт. Велика Писарівка 
Великописарівського району Сумської 
області  
тел. (05457) 5-16-40, 5-19-64 

28 

Артюх Ольга 
Іванівна 

Українська 
мова 

Роменська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 7 Роменської міської ради 
Сумської області 

42003, вул. Полтавська, 32,  
м. Ромни Сумської області 
тел. (05448) 7 97 94 

27 

Матосова Алла 
Миколаївна 

Українська 
мова 

Глухівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради 
Сумської області 

41400, вул. Інститутська, 41,  
м. Глухів Сумської області 
тел. (05444) 2-22-45 

18 

Сергієнко Людмила 
Миколаївна 

Українська 
мова 

Тростянецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької районної 
ради Сумської області 

42600, вул. Миру, 32, 
м. Тростянець, Тростянецького району 
Сумської області 
тел. (05458) 5-15-81 

19 

«Українська мова» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автор Глазова О.П. 

Гусакова Наталія 
Вікторівна  

Українська 
мова 

Глухівська загальноосвітня школа-інтернат 
ім. М.І. Жужоми Сумської обласної ради 

41400, вул. Жужоми, 8,  
м. Глухів Сумської області 
тел. (05444) 2-27-00 

21 

Власенко Ольга 
Сергіївна 

Українська 
мова 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми Сумської області 

40013, вул. Декабристів, 80, 
м. Суми Сумської області 
тел. (0542) 61-82-55 

24 

Білясник Михайло 
Дмитрович 

Українська 
мова 

Шосткинська гімназія Шосткинської міської 
ради Сумської області 

41100, вул. Інститутська,4, 
м. Шостка Сумської області 
тел. (05449) 2-20-40 

30 

Телевна Ольга 
Олексіївна 

Українська 
мова 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1  
ім. П.І. Калнишевського Роменської міської 
ради Сумської області 

42003, вул. Пушкіна, 15, 
м. Ромни Сумської області 
тел. (05448) 2 21 27 

27 

Середа Тетяна 

Василівна 

Українська 

мова 

Уляновський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад Білопільської районної ради 

Сумської області 

41856, пл. Колесника,  

смт. Улянівка 

Білопільського району Сумської області, 

тел. (05443) 9-32-92 

15 
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«Українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою» підручник для 6 класу, автори Заболотний О.В., Заболотний В.В. 

Голопьорова Лариса 

Володимирівна 

Українська 

мова 

Олександрівська гімназія Сумської міської 

ради Сумської області 

40024, вул. Троїцька, 5, 

м. Суми Сумської області 

тел. (0542) 22-52-66 

30 

Ходак Олександр 

Вікторович 

Українська 

мова 

Путивльське навчально-виховне об’єднання: 

спеціалізована загальноосвітня школа І 

ступеня – гімназія – дошкільний навчальний 

заклад (центр розвитку дитини) 

Путивльської районної ради Сумської 

області 

41500, вул. Калініна, 17, 

м. Путивль Сумської області 

тел. (05442) 5-47-93 

12 

Гробова Олена 

Олексіївна 

Українська 

мова 

Солдатський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад 

Великописарівської районної ради Сумської 

області 

42826, вул. Центральна, 14, 

с. Солдатське Великописарівського 

району Сумської області 

тел. (05457) 5-46-42 

9 

Морозова Олена 
Іванівна 

Українська 
мова 

Добрянський навчально-виховний комплекс 
Великописарівської районної ради Сумської 
області 

42826, вул. Леніна, 10, 
с. Добрянське Великописарівського 
району Сумської області 
тел. (05457) 5-66-18 

10 

Титаренко Ольга 
Степанівна 

Українська 
мова 

Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми Сумської області 

40024, вул. Леваневського, 8, 
м. Суми Сумської області 
тел. (0542) 22-05-80 

28 

«Мистецтво (інтегрований курс)» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автор Масол Л.М. 

Шеберстова Л.Є. Мистецтво Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської 
області 

40030, вул. Засумська, 3,  
м. Суми Сумської області, 
тел. (0542) 22-17-45 

54 

Сметаніна О.М. Мистецтво Конотопська гімназія Конотопської міської 
ради Сумської області 

41600, вул. Братів Радченків, 23, м. 
Конотоп Сумської областітел. 2-31-23 
reception@konotopgymnasia.org.ua 

86 

Романенкова Я.Н. Мистецтво Верхньосироватська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів Сумської районної ради 
Сумської області 

42351, вул. Гагарина, 5  
с. В. Сироватка Сумської області тел. 
(0542) 69-00-09,  
shkola.vs@yandex.ru 

36 
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Шелепова Л. П. 
 

Мистецтво Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5 Лебединської міської ради 
Сумської області 

42200 пл. Інтернаціональна, 35, м. 
Лебедин Сумської області  
lebedyn-school5@yandex.ua  
тел. 2-16-67 

55 

Федощенко 
Катерина 
Олександрівна 
Алєксєєва Людмила 
Сергіївна 

Мистецтво Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської 
ради Сумської області 

41100 вул. Карла Маркса, 33,  
м. Шостка Сумської області,  
тел. (05449) 7-25-89 
shnvk_lyceum@mail.ru 

59 

«Основи здоров’я» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Бойченко Т.Є., Василашко І П., Василенко 
С.В., Гурська О.К., Гущина Н.І., Коваль Н.С. 
Ткаченко Оксана 
Олександрівна 

Основи 
здоров’я  

Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми Сумської області 

40007, вул. Охтирська, 33,  
м. Суми Сумської області,  
тел. (0542) 33-12-96 

114 

Зосим Віра 
Геннадіївна 

Основи 
здоров’я 

Чупахівська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Охтирської районної ради 
Сумської області 

42722, пров. Шкільний, 2,  
с. Чупахівка Охтирського району 
Сумської області, 
тел. 90-2-66 

19 

Осадчий Андрій 
Іванович  

Основи 
здоров’я 

Лебедівський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад Конотопської районної ради 
Сумської області 

41670, вул. Широка, 2,  
с. Лебедєве Конотопського району 
Сумської області,  
тел. 097-702-71-51 

8 

Благодарова Юлія 
Сергіївна 

Основи 
здоров’я 

Конотопська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської міської ради 
Сумської області 

41600, вул. Сарнавська, 38а,  
м. Конотоп Сумської області,  
тел. 6 75 09 

29 

Мартиненко 
Марина Анатоліївна 

Основи 
здоров’я 

Шосткинська гімназія Шосткинської міської 
ради Сумської області  

41100, вул. Інститутська, 4,  
м. Шостка Сумської області,  
тел. (05449) 2-20-40 

58 

«Основи здоров’я» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Бех І.Д., Воронцова Т.В.,  
Пономаренко В.С., Страшко С.В. 
Городецька Марія 
Валеріївна  

Основи 
здоров’я 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 29 м. Суми Сумської області 

40035, вул. Заливна, 25,  
м. Суми Сумської області,  
тел. (0542) 32-88-30 

110 
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Аулова Тетяна 
Олександрівна 

Основи 
здоров’я 

Хухрянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Охтирської районної ради Сумської 
області 

42750, вул. Леніна, 92, с. Хухра 
Охтирського району Сумської області, 
тел. 93-3-35 

14 

Ведмідь Микола 
Петрович 

Основи 
здоров’я 

Козацький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад Конотопської 
районної ради Сумської області 

41644, вул. Перемоги,2,  
с. Козацьке Конотопського р-ну 
Сумської обл.,  
тел. 097-430-92-49 

8 

Демеха Інна 
Вадимівна 

Основи 
здоров’я 

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 14 Конотопської міської ради 
Сумської області 

41600, вул. Є.Бош, 29,  
м. Конотоп Сумської області,  
тел. 6 01 57 

30 

Школоберда Оксана 
Михайлівна 

Основи 
здоров’я 

Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської 
ради Сумської області 

41100, вул. К.Маркса, 33,  
м. Шостка, Сумської області,  
тел. (05449) 7-25-89 

59 

«Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б. 
Скриннік Лариса 
Олексіївна 

Географія  Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 ім. В.Стрельченка 
м. Суми Сумської області 

40007, вул. Кірова, 136,  
м. Суми Сумської області,  
тел. (0542) 62-73-18 

87 

Іваненко-Гребець  
Людмила Петрівна 

Географія  Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми Сумської області 

40024, вул. Сумсько-Київських дивізій, 
7, м. Суми Сумської області,  
тел. (0542) 36-13-47 

98 

Васильківська 
Світлана 
Миколаївна 

Географія  Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 8 м. Суми Сумської області 

40022, вул. Троїцька, 7,  
м. Суми Сумської області,  
тел. (0542) 22-11-93 

24 

Бондаренко 
Світлана 
Миколаївна  

Географія  Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 11 м. Суми Сумської області 

40030, вул. Шишкіна, 12,  
м. Суми Сумської області,  
тел. (0542) 24-54-96 

14 

Костенецька Ірина 
Володимирівна 

Географія Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 26 м. Суми Сумської області 

40013, вул. Охтирська, 21,  
м. Суми Сумської області,  
тел. (0542) 33-03-49 

28 

«Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Бойко В.М., Міхелі С.В. 
Чуніка Ольга 
Василівна 

Географія Охтирська гімназія Охтирської міської ради 
Сумської області 

42700, вул. Фрунзе, 4,  
м. Охтирка Сумської області,  
тел. (5446) 2-46-53 

49 
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Зайка Інна 
Миколаївна 

Географія Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради 
Сумської області 

42700, вул. Леніна, 2,  
м. Охтирка Сумської області,  
тел. (5446) 2-20-80 

30 

Панова Ірина 
Миколаївна 

Географія Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 5 ім. Р.К.Рапія Охтирської 
міської ради Сумської області 

42700, вул. Червоно-армійська, 107, м. 
Охтирка Сумської області, тел. (5446) 3-
15-13 

26 

Дашутіна Людмила 
Іванівна 

Географія Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 5 ім. Р.К.Рапія Охтирської 
міської ради Сумської області 

42700, вул. Червоно-армійська, 107, м. 
Охтирка Сумської області, тел. (5446) 3-
15-13 

72 

Орєхова Ніна 
Василівна 

Географія Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради 
Сумської області 

42700, вул. Гоголя, 30 А,  
м. Охтирка Сумської області,  
тел. (5446) 2-31-34 

26 

«Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, автори Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. 
Каплушенко 
Вікторія Василівна, 
Ярова Валентина 
Миколаївна 

Географія Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5 Конотопської міської ради 
Сумської області 

41600, вул. Короленко, 6,  
м. Конотоп Сумської області,  
тел. (5447) 2-33-79 

60 

Ковальова Ірина 

Василівна 

Географія Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської 

ради Сумської області 

41600, вул. Цюрупи, 2,  

м. Конотоп Сумської області,  

тел. (5447) 2-36-77 

69 

Рак Ніна Андріївна Географія Роменська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 1  

ім. П. Калнишевського Роменської міської 

ради Сумської області 

42000, вул. Пушкіна, 15,  

м. Ромни Сумської області,  

тел. (5447) 2-21-27 

74 

Суркова Віра 

Василівна 

Географія Роменська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе 

Роменської міської ради Сумської області 

42000, вул. Соборна,33,  

м. Ромни Сумської області,  

тел. (5447) 2-16-67 

44 

Лага Тетяна 

Володимирівна 

Географія Мутинська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради 

Сумської області 

41300, вул. Колективна, 4/а,  

с. Мутин Кролевецького району 

Сумської області,  

тел. (5453) 4-13-51 

12 
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РОЗДІЛ VII. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 

7.1. Координація дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах області 

КЗ СОІППО сприяє застосуванню у навчальних закладах: експериментальних проектів, 

інноваційних технологій, форм і методів, апробованих та рекомендованих до застосування 

Міністерством освіти і науки України. Саме тому одним із головних завдань розвитку дослідно-

експериментальної роботи у регіоні вбачаємо удосконалення процесу трансформування 

наукових ідей в практику роботи школи, пошук шляхів підвищення якості безперервного 

навчання педагогічних працівників, розвиток їх професійної майстерності, формування навичок 

дослідно-експериментальної роботи. 

Дослідно-експериментальна робота в навчальних закладах здійснюється відповідно до 

наказів Міністерства освіти і науки України від 30.11.2012 № 1352 «Про внесення змін до 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та від 23.11.2009 № 1054 

«Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний 

заклад».  

У 2015 році дослідно-експериментальна робота в освітньому просторі Сумської області 

реалізується у 19-ти науково-дослідних педагогічних експериментах, 6 із яких мають статус 

Всеукраїнського рівня (у якому задіяно: 28 загальноосвітніх навчальних закладів та відділ 

освіти Путивльської районної державної адміністрації), 3 – регіонального рівня (9 

загальноосвітніх навчальних закладів), 10 – на рівні навчального закладу (1 дошкільний 

навчальний заклад та 10 загальноосвітніх навчальних закладів області) (таблиця 7.1.1).  

Крім того, у 2015 році призупинено впровадження Всеукраїнського експерименту 

«Відкритий світ» у зв’язку з обмеженням інформаційного забезпечення у 42 загальноосвітніх 

навчальних закладах області (відсутність провайдерів з надання безпровідної мережі Інтернет 

4G). Експерименти Всеукраїнського рівня «Росток», «Школа сприяння здоров’я», «Школа 

дружня до дитини», у яких брали участь 23 загальноосвітні навчальні заклади, рішенням вченої 

ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти рекомендовано до впровадження як 

педагогічні технології. 

 

 
Діаграма 7.1.1. Динаміка реалізації дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах області 
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У 2015 році реалізують дослідно-експериментальну роботу в навчальних закладах 

Білопільського (1), Глухівського (2), Краснопільського (1), Кролевецького (1), Лебединського 

(4), Липоводолинського (1), Путивльського (3) районів та міст Суми (16), Конотоп (6), Шостка 

(5), Лебедин (5), Глухів (2), Ромни (1). Із них найкраще роботу організовано у місті Суми, де в 

експериментах задіяно більше 10 навчальних закладів та у містах Конотоп, Шостка, Лебедин де 

задіяно від 5 до 10 навчальних закладів. 

В області запроваджено 5 експериментів практичного спрямування, з них:             2 

експерименти всеукраїнського рівня: «Педагогічні умови організації профільного навчання в 

освітньому окрузі сільської місцевості» (6 навчальних закладів у Білопільському (1), 

Лебединському (2), Путивльському (2- ЗНЗ та 1- відділ освіти) районах; «Формування змісту 

профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових» (Путивльський 

відділ освіти) та 3 на рівні навчального закладу: «Вплив зниження рівня ґрунтових вод на 

деревні насадження нашої місцевості, як засіб формування в учнів ціннісного ставлення до 

природи рідного краю» Глухівський р-н (1); «Історія спорту на Лебединщини» м. Лебедин (1); 

«Видатні постаті навчального закладу від заснування до сьогодення» м. Лебедин (1). 

 

 
Діаграма 7.1.2. Показники кількості експериментів, що реалізуються в навчальних закладах 

області 

 

З метою ознайомлення керівників місцевих органів управління освітою з досвідом 

роботи навчальних закладів, що працюють над реалізацією експериментальних та інноваційних 

програм в області на офіційному сайті Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти постійно здійснюється оновлення розділу «Наукова робота».  

Саме завдяки ефективним заходам науково-методичного відділу та науково-

педагогічних працівників інституту щодо інформування про результати проведення дослідно-

екпериментальної роботи в області до всеукраїнського експерименту «Хмарні сервіси в освіті» 

долучилось ще два загальноосвітні навчальні заклади міста Конотоп: Конотопська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської міської ради та Конотопська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської міської ради. 

Для підвищення ефективності дослідно-екпериментальної діяльності між місцевими 

органами управління освітою та КЗ СОІППО у районах та містах області визначено 

координаторів з питань організації дослідно-екпериментальної роботи та інноваційної 

діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.  

З метою оновлення бази даних дослідно-експериментальної діяльності у жовтні 2015 

року здійснено паспортизацію навчальних закладів щодо обліку і моніторингового контролю за 

станом обстежуваного експерименту в навчальному закладі. У паспорті міститься основна 

інформація про наявні експерименти. Оновлення бази даних відбувається щороку, до 1 жовтня.  
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Згідно з рішенням Вченої ради від 30.05.2013 (протокол № 10) при науково-методичній 

раді КЗ CОІППО діє експертна рада з питань експертизи дослідно-експериментальної роботи, 

до складу якої входять представники КЗ CОІППО та Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації. Засідання ради відбувається наприкінці навчального року з метою 

здійснення експертної оцінки роботи експериментальних майданчиків, підбиття підсумків або 

запровадження нових експериментів.  

Особливої уваги потребує 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. 

Таблиця 7.1.1 

Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів  

яка реалізується у Сумській області 

 

№ 

з/п 

Назва експерименту Статус 

експерименту 

Кількість 

навчаль- 

них 

закладів 

Кількість та перелік 

міст та районів області 

1 2 3 4 5 

1 Шкільна електронна бібліотека 

«ШБІЦ-інфо» 

Всеукраїнський 1 Краснопольський р-н (1) 

2 Науково-методичні засади 

впровадження фінансової 

грамотності в навчально-

виховний процес навчальних 

закладів  

Всеукраїнський 15 м. Суми (10) 

м. Конотоп (2) 

м.Глухів (1) 

Глухівський р-н (1) 

Кролевецький р-н (1) 

3 Впровадження моделі навчання 

«1 учень – 1 комп’ютер  

Всеукраїнський 3 м. Суми (2) 

м. Конотоп (1) 

 

4 Хмарні сервіси в освіті Всеукраїнський 4 м. Шостка (2) 

м. Конотоп (2) 

5 Педагогічні умови організації 

профільного навчання в 

освітньому окрузі сільської 

місцевості 

Всеукраїнський  6 Білопільський р-н (1) 

Лебединський р-н(2) 

Путивльський р-н (2- ЗНЗ 

та 1- відділ освіти) 

6 Формування змісту профільного 

навчання в єдності його 

інваріантної і варіативної 

складових 

Всеукраїнський  1 Путивльський р-н (1- 

відділ освіти) 

 

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 (1) 

м. Лебедин (1) 

м. Суми (3) 
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1 2 3 4 5 

9 Здорові діти-могутня держава Регіональний 1 Лебединський р-н(1) 

 

10 Використання засобів йога-

аеробіки у фізичному вихованні 

молодших школярів 

На рівні 

навчального 

закладу 

2 м. Шостка (2) 

 

11 Моя вулиця: історія та 

перспективи 

На рівні 

навчального 

закладу 

1 м. Лебедин (1) 

12 Управління впровадженням 

здоров'язбережувальних 

технологій у закладі освіти серед 

учасників навчально-виховного 

процесу 

На рівні 

навчального 

закладу  

1 м. Конотоп (1) 

13 Педагогічні умови формування 

здоров'язбережувальної 

компетентності у просторі 

початкової школи 

На рівні 

навчального 

закладу 

1 м. Конотоп (1) 

14 Топоніміка вулиць  

м. Глухова 

На рівні 

навчального 

закладу 

1 м. Глухів (1) 

15 Партизанський рух на Глухівщині На рівні 

навчального 

закладу 

1 Глухівський р-н (1) 

16 Формування позитивного 

ставлення дошкільника до 

зміцнення власного здоров’я 

шляхом залучення їх до занять 

зимовими видами спорту 

На рівні 

навчального 

закладу 

1 м. Лебедин ДНЗ (1) 

17 Вплив зниження рівня ґрунтових 

вод на деревні насадження нашої 

місцевості, як засіб формування в 

учнів ціннісного ставлення до 

природи рідного краю 

На рівні 

навчального 

закладу 

1 Глухівський р-н (1) 

18 Експериментально-дослідницька 

робота з проблеми «Історія спорту 

на Лебединщини» 

На рівні 

навчального 

закладу 

1 м. Лебедин (1) 

19 Видатні постаті навчального 

закладу від заснування до 

сьогодення 

На рівні 

навчального 

закладу 

1 м. Лебедин (1) 

 Усього 19 експериментів, з них: 

 

6 – Всеукраїнського рівня 

 

 

3 – регіонального рівня 

 

10 – на рівні навчального закладу 

 47 – ЗНЗ, 

1 _ДНЗ, 

2 відділи 

освіти; 

28-ЗНЗ 

та 2 

відділи 

освіти; 

9- ЗНЗ; 

10 – ЗНЗ, 

1-ДНЗ 
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Таблиця 7.2.2 

7.2. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 18.03. 

2015 

Обласний семінар:  
«Теорія та методика 

взаємодії 

загальноосвітніх та 

позашкільних 

навчальних закладів 

в естетичному 

вихованні підлітків» 

 

Для вчителів 

образотворчого 

мистецтва, директорів 

координаторів базових 

навчальних закладів та 

учасників дослідної 

роботи «Взаємодія 

загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладів в естетичному 

вихованні підлітків» 

Підготовка до 

видання збірника 

науково-методичних 

праць учасників 

дослідної роботи 

25 м. Суми  Сєрих Л.В.  Прес-

анонс 

2 24.03. 

2015 

Обласний семінар: 

«Реалізація 

навчально-виховного 

процесу в 

інклюзивному 

навчальному 

закладі» 

Учителі області, які 

працюють в інклюзивних 

класах 

Методичні 

рекомендації 

30 Конотопська 

загальноосвіт

ня школа  

І-ІІІ ступенів  

№ 10 

Конотопської 

міської ради 

Фурман О.О. 

Прядко Л.О. 

 

Рибаченко 

В.О. 

Прес-реліз 

3 07.04. 

2015 

Обласний науково- 

практичний семінар: 

«Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти» 

Учителі початкової ланки 

базових інклюзивних 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Збірник матеріалів 

(електронна версія) 

23 СОІППО Фурман О.О. 

Прядко Л.О. 

Борцова М.В. 

Троіцька М.Є. 

Декунова 

З.В. 

Лавська 

А.М. 

Прес-

реліз 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 12-13.05. 

2015 

Обласний науково-

практичний семінар: 

«Модель сучасного 

здоров'яспрямо-

ваного навчального 

закладу» 

Методисти 

здоров’яспрямованої 

діяльності управлінь, 

відділів освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад та 

міськвиконкомів 

Рекомендації  30 м. Конотоп  Успенська В.М.  Прес-

анонс 

5 24.09.  

2015 

Обласний семінар: 

«Естетичне 

виховання підлітків 

засобами дисциплін 

художньо-

естетичного циклу 

для вчителів 

образотворчого 

мистецтва. учителів 

дисциплін художньо-

естетичного циклу» 

Для вчителів 

образотворчого 

мистецтва, директорів 

координаторів базових 

навчальних закладів та 

учасників дослідної 

роботи «Взаємодія 

загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладів в естетичному 

вихованні підлітків» 

Рекомендації  26  Сєрих Л.В.  Прес-

анонс 
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РОЗДІЛ VIII. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ 

 

 

На виконання Указу Президента України від 31.07.2000 р. № 928 «Про заходи щодо 

розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 

широкого доступу до цієї мережі в Україні», Закону України від 9 січня 2007 року № 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 визначеними напрямами. 

 

8.1.Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

 

У 2015 році започаткована науково-освітня он-лайн виставка, яка відображає актуальні 

тенденції розвитку сучасного українського суспільства (http://goo.gl/ShjY70). Метою 

проведення он-лайн виставки стало: 

- сприяння інформатизації освіти, поширення комп’ютерних та Інтернет-орієнтованих 

технологій навчання й виховання підростаючого покоління;  

- стимулювання створення якісних інформаційних ресурсів;  

- поширення і підтримка кращих молодіжних проектів у мережі Інтернет;  

- створення тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з 

навчальних предметів;  

- налагодження ефективної інформаційної взаємодії установ освіти та учасників 

навчально-виховного процесу.  

Протягом 2015 року специфіка впровадження інформатизації освіти висвітлена у 

науково-методичних роботах: 

 Десять кроків майстернями WEB 2.0. Електронний навчально-методичний посібник 

/ упоряд. Н.В.Герасименко. – Суми: СОІППО, 2015. 

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії в 

школі. Електронний навчально-методичний посібник / упоряд. Н.В.Герасименко, 

С.П.Ніколаєнко. – Суми: СОІППО, 2015. 

 Використання інтерактивних дошок INTECH у навчально-виховному процесі 

(електронний методичний посібник для вчителів різних спеціальностей). Тренінг із 

спецкурсу. / упоряд. С.П. Лабудько С.П., 2015. – 52 с. 

 Інформатика в початковій школі. Електронний мультимедійний посібник для 

вчителів початкових класів, що викладають інформатику в 2 та 3 класах./ упоряд. 

Л.М. Наконечна, В.В.Лобода – Суми: СОІППО, 2015. 

 Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання: 

[метод. вказівки до виконання практичних робіт ] / уклад: Павленко І.М. – Суми, СОІППО, 

2015. –48 с. 

 Лабудько С.П. Підготовка вчителів до використання інформаційно-

комунікаційних технологій у післядипломній освіті / Неперервна освіта нового сторіччя: 

досягнення та перспективи // Міжнародна науково-практична конференція 20.04 – 24.04.2015 

м. Запоріжжя – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-M053NEhZOHVqUkk/view?pli=1 

 Лабудько С.П. Проблемно-орієнтований підхід при підготовці вчителів до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій / Неперервна освіта нового сторіччя: 

https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-M053NEhZOHVqUkk/view?pli=1
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досягнення та перспективи // Міжнародна науково-практична конференція 20.04 – 24.04.2015 

м. Запоріжжя – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-dVZGWWZrYUdGbmc/view?pli=1 

 Антонченко М.О. Педагогічні умови ефективного використання інформаційних 

технологій в освіті // Матеріали Х Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в 

освіті для всіх» (ITEA-2015) (26-28 листопада 2015) м. Київ [Електронний ресурс]  

 Силка О.О. Використання технологій e-learningдля організації ефективної 

взаємодії студента та тьютора в умовах дистанційного навчання. Матеріали III Міжнародної 

науково-практичної конференції «Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку 

суспільства і технологій». – К.: Нова освіта, 2015. – С.84 – 87. 

 Антонченко М.О. Педагогічні умови ефективного застосування інформаційних 

технологій у процесі навчання працівників освіти // Матеріали у ІІІ-й Всеукраїнській 

науково-практичній Інтернет-конференції «Інноваційна діяльність та дослідна-

експеріментальна робота в сучасної освіті» (29 жовтня 2015 року) 

 Шевченко Т.О. Розвиток інформаційно – комунікаційніх технології у світовому 

суспільстві інноваційного простору. // Інформатика в школі-. Вид. «Основа», травень 2015 р. 

– С.5-7. 

 Шевченко Т.О. Сучасна модель технології веб – квесту як форма організації 

пізнавальної діяльності сприяття розвитку ІТ-компетеннтності учасниками навчально – 

виховного процесу . // Інформатика в школі-. Вид. «Основа», червень 2015 р – С. 11-13. 

  

 У 2015 році науково-педагогічні працівники кафедри інформаційних та комунікаційних 

технологій виступали з доповідями на заходах: 

– Обласний науково-практичний семінар «Інформаційно-комунікаційна 

компетентність суб’єктів освітнього простору ДНЗ: проблеми та шляхи їх вирішення» 

проведений 29 жовтня 2015 р., виступили з доповідями та провели майстер-класи Петрова 

Л.Г., Лобода В.В., Герасименко Н.В., Павленко І.М., Шевченко Т.О., Ніколаєнко М.С. 

– Всеукраїнський семінар для вчителів історії та методистів «Сучасні мультимедійні 

технології у викладанні історії другої світової війни та голокосту» проведений 24-25 

листопада 2015 р., виступила з доповіддю «Мультимедійна презентація: мистецтво 

публічних виступів» Петрова Л.Г. 

– Обласний семінар-нарада районних координаторів міжнародного конкурсу з 

інформатики «Бобер» проведений 6 жовтня 2015р., виступили з доповідями Павленко І.М., 

Ніколаєнко М.С. 

Постійно здійснюється методичний супровід Державних програм і проектів обласними 

координаторами на сайті кафедри інформаційно-комунікаційних технологій 

(https://sites.google.com/site/iktsoippo), що містить сторінки: «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, спецкурсів та інших 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 орієнтується на виконання цілей і завдань загальної середньої освіти, які 

зазначені у Національний доктрині розвитку освіти України у XXI ст.  

Протягом 2015 року проведені курси підвищення кваліфікації учителів інформатики за 

дистанційною формою навчання (31 учитель) та кредитно-модульною формою навчання (29 

учителів). А також експрес-курси «Розвиток ІК-компетентності вчителя інформатики» (для 

https://drive.google.com/file/d/0B5CsothYVK2-dVZGWWZrYUdGbmc/view?pli=1
https://sites.google.com/site/iktsoippo
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вчителів інформатики, які викладатимуть інформатику з 2 класу) відповідно до 

нового Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого 

постановою КМУ від 20 квітня 2011 р. № 462 (9 учителів). Для підтримки індивідуальної і 

колективної комунікації та методичного супроводу експрес-курсів діє сайт 

https://sites.google.com/site/shodynky. 

Для методичної підтримки науково-педагогічні працівники кафедри інфораційно-

комунікаційних технологій виступили з доповідями під час проведення семінарів: 

 Обласний навчально-методичного семінар «Використання якісних електронних 

педагогічних засобів для розробки електронного контенту» проведений 21 вересня 2015 р. 

 Обласний семінар-практикум «Особливості викладання предмету «Інформатика» у 

відповідності до вимог державних стандартів початкової та загальної середньої освіти» 

проведений 19 листопада 2015 р. 

 

8.3. Впровадження сучасних Інтернет-технологій та електронної освіти в освітній 

процес регіону 

 

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. 

У звітному році продовжене навчання за програмою «Intel® Навчання для 

майбутнього» версія 10.0, яка спрямована на підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників усіх категорій та фахів, що мають достатні навички роботи з ПК для підготовка 

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 8.3.1).  

11

77

189

132

156

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2011 2012 2013 2014 2015

 
Діаграма 8.3.1. Кількість сертифікованих учителів  

 

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, зокрема 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. 

Продовжено впровадження регіонального Інтернет-проекту з міжнародною участю 

«Сумські літописи (http://istoriya.soippo.edu.ua), завдяки якому педагоги Сумщини виконують 

цілісний мережевий проект (діаграма 8.3.2.). Регіональний Інтернет-проект переслідує 

декілька взаємопов’язаних практико-орієнтованих цілей, серед яких особливе місце посідає 

організація навчального процесу за кредитно-модульною системою підвищення кваліфікації 

https://sites.google.com/site/shodynky
http://istoriya.soippo.edu.ua/
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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 

педагогічних працівників у вигляді педагогічних майстерень, а саме, авторської творчої 

майстерні вчителів історії та суспільних дисциплін. Даний проект вимагає неформального та 

відповідального підходу до справи. Лише у такому разі Сумщина отримає якісний науково-

достовірний електронний контент, такий, що презентує новий імідж древніх територій.. 
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Діаграма 8.3.2. Динаміка участі педагогів області у проекті 

 

Щоб у 2015 році розвинути системи додаткової освіти для максимального задоволення 

творчих запитів вчитися, сприяти використанню електронних матеріалів разом з 

традиційними у навчальному процесі здійснюється 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. Функціонує за спеціальною технологією вікі-

ресурс (http://wiki.soippo.edu.ua), який 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.  

Продовжено впровадження та постійна підтримка активного використання 

дистанційних освітніх технологій у процесі підвищення кваліфікації, що сприяє створенню 

електронного контенту навчального призначення і містить тексти лекцій, медіа-уроки, 

інтерактивні тексти, тренажери, словники, корисні посилання тощо (http://dl.soippo.edu.ua).  

 

http://wiki.soippo.edu.ua/
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», Указ Президента «Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 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 2015 р. методична служба області (від навчально-методичного відділу 
післядипломної освіти КЗ СОІППО – до предметних методичних об'єднань учителів 
загальноосвітніх навчальних закладів області) працювала над реалізацією науково-
методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної 
культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, творчому 
та інтелектуальному розвитку учнів» (рисунок 9.1.1). 

Координацію науково-методичної діяльності роботи районних (міських) методичних 
кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) 
здійснює навчально-методичний відділ післядипломної освіти КЗ СОІППО. 

У роботі з районними, міськими методичними кабінетами вибудована «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 принципово нових  положень навчально-виховної роботи 

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

– 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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Рис. 9.1.1 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 Національної Академії педагогічних наук 

України (договір про співпрацю № 17/2012 від 06.11.2012); 

– Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (договір 

про співпрацю № 20/2012 від 20.08.2012). 

Щопонеділка проводяться інформаційно-методичні наради, оперативні наради, 

наради-семінари для працівників методичних служб КЗ СОІППО. Значне місце в цих 

методичних заходах приділяється проблемам професійного зростання учителів, керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти, їх 
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семінар, 

експрес-

навчання, 

майстер-

клас, 

перепідго-

товка 

 

школа 

молодого 

управлінця 

школа 

молодого 

вчителя 

мето- 

дичний 

порадник 

 
професій- 

ний 

конкурс, 

атестація 

школа 

передового 

педагогічного  

досвіду 

опорна  

школа, 

творча  

група, 

творча 

лабораторія 

редагування, 

друк, 

видавництво 

 

 

зовнішнє 

незалежне 

тестування, 

олімпіади, 

турніри, 

учнівські 

конкурси 

 
 

нарада курсова 

підготовка 

конфе- 

ренція, 

семінар 

семі- 

нар- 

навчання, 

авторська 

школа 

консуль- 

тація, 

школа 
педагогічної 

майстерності 

Методична 

служба району 

(міста), області 
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безперервного навчання, самоосвіті, самовдосконаленню 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 рівнях.  

Щомісячно в районні, міські методичні кабінети методичною службою КЗ СОІППО 

направляється інформатор з нагадуванням виконання методичних заходів із річного плану 

роботи інституту. 

Про роботу протягом двох піврічч, 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 педагогогічними 

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. 

З метою підвищення науково-методичного рівня завідувачів, методистів районних 

(міських) методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів (міських рад) було проведено протягом звітного періоду 6 обласних заходів 

(таблиця 9.1.1). 
 

Таблиця 9.1.1 
 

№ 
з/п 

ПІП 
Статус, 

тема заходу 
Дата 

проведення 

Кількість 
учасників 
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ав
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и
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о
р
га

н
ів
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л
ад

и
 

1 2 3 4 5 6 7 
1  Міщенко Л.Б. 

Адаменко Г.І. 
Казбан Н.О. 

Обласна школа молодого 
методиста  
Сучасний підхід до 
організації методичної 
роботи в дошкільному 
навчальному закладі 

29.01.2015 12 1 Методичні 
рекомендації 

2  Міщенко Л.Б. 
Ткаченко Г.М.  
 

Обласний  
науково-практичний 
семінар 
Науково-методичний 
супровід Базового 
компоненту дошкільної 
освіти в дошкільних 
навчальних закладах 
(за участю авторів 
 
 

26.02.2015 60 3 Рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 7 

  посібників:  
Вашуленко О.В.,  
Листопад Н.П,  
Гавриш Н.В.) 

    

3  Міщенко Л.Б. 
Декунова З.В. 
Лавська А.М. 
Чепурний Г.А 

Обласний  
науково-теоретичний 
семінар 
Мнемотехніка – новітня 
технологія ефективного 
засвоєння інформації в 
умовах сучасної освіти 
(за авторською 
технологією  
Чепурного Г.А.) 

27-28. 
05.2015 

60 1 Рекомендації 

4  Нікітін Ю.О., 
Удовиченко І.В., 
методисти 
Сумського 
ОІППО 

Інструктивно-методичний 
семінар-нарада  
Особливості організації 
навчально-виховного 
процесу у загальноосвітніх 
навчальних закладах у 
2015-2016 н.р., специфіка 
викладання навчальних 
предметів. Методичний 
супровід 

Серпень 
2015 

500 1 Інструктивно-
методичні 
рекомендації 

5  Міщенко Л.Б. 
Петрова Л.Г. 

Обласний науково-
практичний семінар 
Інформаційно-
комунікаційна 
компетентність суб’єктів 
освітнього простору 
дошкільного навчального 
закладу: проблеми та 
шляхи їх вирішення 

29.10.2015 25 1 Рекомендації 

6  Міщенко Л.Б. 
Адаменко Г.І. 
 

Обласна школа молодого 
методиста  
Організація методичних 
форм роботи в 
дошкільному навчальному 
закладі 

11.11.2015 12 1 Рекомендації 

 

9.2. Формування мережі базових методичних кабінетів (центрів) з основних 

напрямів їх діяльності 

З огляду на статус методичних кабінетів як науково-методичних установ (наказ 

Міністерства освіти і науки 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 9.2.1). 

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. 
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Таблиця 9.2.1 
 

Районні (міські) методичні кабінети (центри) 

 

№  

з/п 
Район, місто 

Статус науково-

методичної 

установи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника, 

посада 
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посад 
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П
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П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Білопільський  

р-н 

Науково-методична 

установа «Районний 

методичний кабінет 

відділу освіти 

Білопільської 

районної державної 

адміністрації»  

Євтушенко 

Олена  

Іванівна, 

завідувач  

14,3 1 1 – http://bilop-

rono@ukr.net 

www.bilop-

osvita.ucoz.uа  

2.  Буринський  

р-н 

Районний 

методичний кабінет 

відділу освіти 

Буринської 

районної державної 

адміністрації  

Дяченко 

Галина 

Василівна, 

завідувач  

10 1

  

1

  

– http://rmkburin

@gmail.com 

www.osvita-

br.ucoz.ua  

3.  В-Писарівський 

р-н 

Районний 

методичний кабінет 

відділу освіти  

В-Писарівської 

районної державної 

адміністрації  

Плотнікова 

Світлана 

Петрівна, 

завідувач  

10 1

  

–

  

– http://vp-

osvita@ukr. 

net  

www.vp-

osvita.ucoz.ua/ 

4.  Глухівський  

р-н 

Районний 

методичний кабінет 

відділу освіти 

Глухівської 

районної державної 

адміністрації 

Смик  

Світлана  

Володимирівна, 

завідувач  

11 1 – – http://glrajono

@gmail.com  

www.glrayono.tk 

5.  Краснопільський 
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти, 
молоді та спорту 
Краснопільської 
районної державної 
адміністрації  

Наріжний  
Володимир 
Миколайович,  
завідувач  

16 1
  

2
  

– http://osvitakr@
ukr.net  

6.  Конотопський  
р-н 

Комунальна 
установа «Районний 
методичний кабінет  
Конотопської 
районної ради» 

Савченко 
Ірина 
Василівна,  
в. о. завідувача 

12 1  1  – http://metod-
kab2012@ 
yandex.ua 
http://rvo@ 
konotop.net 

http://bilop-rono@ukr.net/
http://bilop-rono@ukr.net/
http://www.bilop-osvita.ucoz.uа/
http://www.bilop-osvita.ucoz.uа/
http://rmkburin@gmail.com/
http://rmkburin@gmail.com/
http://www.osvita-br.ucoz.ua/
http://www.osvita-br.ucoz.ua/
http://glrajono@gmail.com/
http://glrajono@gmail.com/
http://osvitakr@ukr.net/
http://osvitakr@ukr.net/
http://rvo@konotop.net/
http://rvo@konotop.net/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.  Кролевецький  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
управління освіти, 
молоді та спорту  
Кролевецької  
районної державної 
адміністрації 

Касьяненко  
Інна 
Володимирівна, 
завідувач  

12 
 

1  1  – http://krol.rmk
@gmail.com 

8.  Лебединський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти 
Лебединської 
районної державної 
адміністрації  

Сагайдачна 
Надія 
Миколаївна, 
завідувач  

8 1  1  – http://lebrvo@ 
i.ua 
www.vosvitalrda. 
at.ua 

9.  Л-Долинський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти  
Л-Долинської 
районної державної 
адміністрації  

Шапран  
Юлія 
Олександрівна, 
завідувач  

9 1  1  – http://ldosvita@
gmail.com 
www.ldosvita.bl
ogspot.com 

10.  Недригайлівський 
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти 
Недригайлівської 
районної державної 
адміністрації  

Коваленко 
Тетяна 
Миколаївна, 
завідувач 

7 1  1  – http://metod_ 
nedr@gmail. 
com 
www.nedrrvo. 
at.ua/ 
http:medrrvo@ 
gmail.com 

11.  Охтирський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти 
Охтирської 
районної державної 
адміністрації  

Шульга  
Ірина 
Борисівна, 
завідувач  

10,5 1  1  - http://ohtmk@m
eta.ua 
http://vo-
ohtrola@ukr.net 

12.  Путивльський  
р-н 

Районний 
методичний кабінет 
відділу освіти 
Путивльської 
районної державної 
адміністрації  

Сахно  
Оксана  
Іванівна, 
завідувач  

9,75 1  1  – http://putivl_ 
osvita@ukr.net 
www.putivlrvo.
gov.ua/rmk 

13.  Роменський  

р-н 

Районний 

методичний кабінет 

управління освіти, 

молоді та спорту 

Роменської 

районної державної 

адміністрації  

Гавриленко 

Ніна 

Миколаївна, 

завідувач 

10,5 1  –  – http://romny. 

rmk@ukr.net 

www.rmk. 

klasna.com 

14.  С-Будський  

р-н 

Районний 

методичний кабінет 

відділу освіти  

С-Будської  

районної державної 

адміністрації 

 

Гуленок  

Любов  

Володимирівна, 

завідувач  

5 1  1  – http://sbosvita@

gmail.com 

http://krol.rmk@gmail.com/
http://krol.rmk@gmail.com/
http://
http://
mailto:lebrvo@%0Bi.ua
http://ldosvita@gmail.com/
http://ldosvita@gmail.com/
http://ohtmk@meta.ua/
http://ohtmk@meta.ua/
http://vo-ohtrola@ukr.net/
http://vo-ohtrola@ukr.net/
http://putivl_osvita@ukr.net/
http://putivl_osvita@ukr.net/
http://romny.%0brmk@ukr.net/
http://romny.%0brmk@ukr.net/
http://sbosvita@gmail.com/
http://sbosvita@gmail.com/
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15.  Сумський  

р-н 

Районний 

методичний кабінет 

відділу освіти 

Сумської районної 

державної 

адміністрації  

Самохіна 

Світлана  

Євгенівна, 

завідувач  

14 1  1  – http://osvita_ 

srda@ukr.net 

www.sites. 

google.com/ 

site/vi 

ddilosvitusumy/ 

16.  Тростянецький 

р-н 

Комунальний 

заклад 

Тростянецької  

районної ради 

«Районний 

методичний центр» 

Волочаєва 

Лариса  

Анатоліївна, 

завідувач 

18 1 1 – http://metodkabi

net.trostjanec 

@gmail.com 

www.education-

trost.at.ua 

17.  Шосткинський  

р-н 

Районний 

методичний кабінет 

відділу освіти 

Шосткинської 

районної державної 

адміністрації 

Касьяненко  

Світлана 

Василівна,  

в. о. завідувача  

11 1 – – http://rayviosho

stka@ukr.net 

18.  Ямпільський  

р-н 

Районний 

методичний кабінет 

відділу освіти 

Ямпільської 

районної державної 

адміністрації  

Череденко 

Тетяна 

Петрівна,  

в. о. завідувача 

8 1

  

–

  

– http://osvita_ 

yam@sm.ukr.net 

19.  м. Суми  Інформаційно-

методичний центр 

управління освіти і 

науки Сумської 

міської ради  

Плахотнікова 

Галина 

Дмитрівна, 

директор  

27,7

5 

3

  

1

  

– http://imc-

sumy@ukr.net 

www.sumy-

imc.jimdo.com/ 

20.  м. Глухів Міський 

методичний кабінет 

відділу освіти 

Глухівської міської 

ради  

Дячкова 

Валентина 

Григорівна, 

завідувач  

6,15 1

  

–

  

– http:// 

glukhivgoroo@

ukr.net 

21.  м. Конотоп Науково-методична 

установа 

«Конотопський 

міський 

методичний 

кабінет» 

Рибаченко  

Валентина 

Олександрівна, 

завідувач  

10 1

  

1

  

– http://metod-

konotop@ 

ukr.net 

 

22.  м. Лебедин Міський 

методичний кабінет 

відділу освіти 

виконавчого 

комітету Лебедин-

ської міської ради  

Вялкова 

Лариса  

Василівна, 

завідувач  

7,25 1

  

–

  

– http://lebgorono

@ukr.net 

http://lebmetod

@ukr.net 

www.lebosvita.

org.ua/ 

23.  м. Охтирка Міський 

методичний кабінет 

відділу освіти 

Охтирської міської 

ради  

Міняйлова 

Наталія 

Михайлівна, 

завідувач  

11 1

  

1

  

– – 

http://osvita_%0bsrda@ukr.net/
http://osvita_%0bsrda@ukr.net/
http://rayvioshostka@ukr.net/
http://rayvioshostka@ukr.net/
http://imc-sumy@ukr.net/
http://imc-sumy@ukr.net/
http://glukhivgoroo@ukr.net/
http://glukhivgoroo@ukr.net/
http://glukhivgoroo@ukr.net/
http://metod-konotop@/
http://metod-konotop@/
http://lebgorono@ukr.net/
http://lebgorono@ukr.net/
http://lebmetod@ukr.net/
http://lebmetod@ukr.net/
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24.  м. Ромни Міський 

методичний кабінет 

відділу освіти 

виконавчого 

комітету 

Роменської міської 

ради  

Хоменко 

Альбіна 

Миколаївна, 

завідувач  

8 1

  

–

  

– http://metodist_r

omny@ukr.net 

25.  м. Шостка Міський 

методичний кабінет 

управління освіти 

Шосткинської 

міської ради  

Ларюк Емма 

Федорівна, 

завідувач  

10 1

  

1

  

– http://shostka_

metodkabinet 

@i.ua 

www.shostkamm

k.edukit.sumy. 

ua/ 

Разом Р(М)МК – 25, із них науково-методичних установ – 

2, комунальних установ (закладів) – 2, інформаційно-

методичних установ – 1, методичних кабінетів – 20 

276,2 27 18 – Разом В(У)О – 

25 

 

9.3. Аналіз діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 

 

На виконання Конституції України, Законів України з питань освіти, Указів 

Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та 

«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», розпоряджень Голови 

Сумської обласної державної адміністрації з питань освіти, 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 

2015 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; 

– превентивне виховання учнівської молоді; 

– упровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів та в систему науково-методичної роботи з педагогами інформаційно-

комунікаційних технологій, дослідницьких проектів, різних форм міжнародної науково-

педагогічної взаємодії; 

– сприяння з розвитку методичних служб як науково-методичних установ на 

принципах мережевої взаємодії у системі неперервної освіти педагогічних кадрів; 

– активізація роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового 

педагогічного досвіду та ін. 

http://www.shostkammk.edukit.sumy/
http://www.shostkammk.edukit.sumy/
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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. (рис. 9.3.1). 

Протягом звітного періоду і 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 275 семінарів, 49 засідань творчих груп, 38 занять шкіл молодого 

управлінця (методиста, вчителя), 35 методичних порадників, 12 занять шкіл педагогічної 

майстерності, 7 занять шкіл передового педагогічного досвіду; 

– оновлення картотеки передового педагогічного досвіду. 

З метою виявлення та популяризації кращих напрацювань методистів у 2015 році 

проведено ІV Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання – методист» за участю 

педагогічних працівників інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти, які 

обіймають посади методистів, керівників та методистів Р(М)МК(Ц) з питань організації 

психологічної служби та соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю. 

Усього на розгляд фахового журі Всеукраїнського конкурсу було направлено  

30 методичних розробок з 14 областей України. Зокрема: Донецька область – 3 роботи, 

Закарпатська – 1, Запорізька – 1, Львівська – 3, Миколаївська – 3, Полтавська – 5,  

Рівненська – 1, Сумська – 2, Тернопільська – 3, Харківська – 1, Херсонська – 1,  

Хмельницька – 1, Чернігівська – 1, Чернівецька – 4.  

Кожну роботу проліцензовано трьома членами конкурсного журі, одним із яких був 

член журі, що має вчене звання. Відділом науково-методичного забезпечення Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти Університету Менеджменту освіти Академії 

педагогічних наук України зведено загальні результати оцінювання конкурсних розробок та 

класифіковано їх у порядку спадання. 10 конкурсних розробок, які за кількістю набраних у 

результаті оцінювання балів, зайняли найвищі щаблі у рейтингу, за рішенням науково-

методичної ради Університету менеджменту освіти було передано на додаткове експертне 

оцінювання. 
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Рисунок 9.3.1. Домінуючі форми методичної роботи з педагогами 
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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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Члени додатково створеної експертної комісії, до складу якої, відповідно до 

специфіки теми конкурсу, увійшли члени кафедри загальної та практичної психології 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кафедри психології управління 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти відзначили, що всім 

представленим роботам, з огляду суспільно-політичного життя сьогодення, притаманні 

інноваційність та безумовна практична затребуваність, актуальність теми, структури та 

змісту, комплексність, акцентованість на ресурсах навчального закладу.  

Результати цього оцінювання узагальнено, класифіковано у порядку спадання та 

представлено на розгляд науково-методичної ради.  

За підсумками експертного оцінювання, переможцем турніру стала Рудь Лариса 

Іванівна – «Методичний супровід процесу адаптації молодого спеціаліста психологічної 

служби до професійної діяльності» (ІІ місце). 

Лауреатом конкурсу визнано Кондратенко Ларису Олексіївну – «Особливості 

організації та зміст діяльності практичного психолога в позашкільному навчальному закладі» 

(Сумська область). 

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 КЗ СОІППО у 2009 році. 

На сайті КЗ СОІППО ( 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. 

Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) за різними 

організаційно-методичними та інформаційно-просвітницькими формами, реалізованими 

протягом звітного періоду, подано в таблиці 9.3.1. 

http://www.soippo.edu.ua/
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Таблиця 9.3.1 

 

Організаційно-методичні та інформаційно-просвітницькі форми діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) 

відділів (управлінь) освіти райдержадміністрації, міськвиконкомів (міських рад) 
 

№ 

з/

п 

Адміністра-

тивний 

район, місто 

Кількість проведених 

методичних заходів 

Кількість написаних, 

виданих 

працівниками МК 

друкованих праць 
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Участь працівників методичного кабінету у заходах, 

формах та ін. 

Міжнародного рівня 

(конференції, гранти) 

Всеукраїнського рівня 

(семінари, проекти) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  Білопільський 

район 

81 12 8 326 40 – 8 2 4 3 – – – – 5 Методологічні 

семінари: 

«Громадянськість 

української молоді: 

виклики, здобуття, 

перспективи» 

(НАПНУ); 

«Реалізація тенденцій 

управління 

впровадження 

здоров’язбережува-

льних технологій в 

освітній простір 

України» (НАПНУ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

               Всеукраїнські 
конференції: 
«Формування змісту 
профільного навчання 
як стратегічний 
напрям модернізації 
освіти в Україні»; 
«Інтеграція освіти і 
науки – необхідна 
умова інноваційного 
розвитку країни» 
(НАПНУ); 
«Інноваційні 
освітньо-виховні 
стратегії в сучасному 
світі: змістовний та 
технологічний 
аспект» (СОІППО) 

2.  Буринський 

район 

80 33 28 53 60 25 34 – 5 42 16 – – – 2 Всеукраїнські 

конференції: 

«Громадянськість 

української молоді: 

виклики, здобуття, 

перспекиви», 

«Інтеграція освіти і 

науки – необхідна  

умова інноваційного 

розвитку країни» 

(НАПНУ) 

3.  Великописарів

-ський район 

31 12 8 362 44 17 16 1 2 12 1 – 1 Конгрес «Корекційно-

реабілітаційна 

діяльність: стратегії 

розвитку в 

національному 

1 Всеукраїнська 

конференція 

«Методика 

впровадження 

програм виховних 
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               світовому вимірі»  протидії торгівлі 

людьми «Особиста 

гідність. Безпека 

життя. Громадянська 

позиція» (МОНУ) 

4.  Глухівський 

район 

38 29 32 158 75 11 32 6 3 5 – – 3 Семінари-тренінги: 

«Впровадження 

програми з 

попередження торгівлі 

людьми», «Поширення 

національного 

механізму взаємодії  

суб’єктів, які 

здійснюють заходи у 

сфері протидії 

торгівлі людьми в 

Україні», «Особиста 

гідність. Безпека 

життя. Громадянська 

позиція» (НАПНУ, 

МОНУ) 

9 Всеукраїнський 
педагогічний 
інтерактивний 
марафон: ве- 
бінари – «Як 
забезпечити 
грамотність учнів», 
«Формування основ 
науково-теоретичного 
мислення на уроках 
фізики в 7 класі», 
«Технологічна  
освіта – освіта 
майбутнього», 
«Кваліфікований 
вчитель плюс якісний 
підручник», «Що, як і 
для чого вчити на 
уроках геометрії у 
класі», 
«Использование 
интерактивных форм 
обучения в решении 
задач литературного 
образования» 
(МОНУ), 
Всеукраїнські 
науково-практичні 
конференції: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

 

               «Актуальні проблеми 

практичної психології» 

(НАПНУ), 

«Професійна 

підготовка майбутніх 

вихователів до 

реалізації завдань 

фізичного виховання 

дітей дошкільного віку 

у світлі сучасних 

освітніх вимог», 

«Модернізація 

структур та змісту 

початкової освіти на 

засадах 

комунікативного 

підходу» (НАПНУ) 

 

5.  Конотопський 

район 

40 12 15 3 45 – 3 – 1 2  – – – 2 Семінари-тренінги: 

«Впровадження 

програм з 

попередження 

торгівлі людьми» 

(НАПНУ) 

 

6.  Краснопіль-

ський район 

27 4 12 83 62 – 7 1 1 2 1 – – – – – 

7.  Кролевецький 

район  

12 18 12 23 76 15 – 4 1 38  – – – 1 Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Актуальні 

проблеми сучасного 

підручника» (МОНУ) 
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8.  Лебединський 

район 

12 15 8 245 78 23 47 – – 23 – 

  
М

ет
о

д
и

ч
н

і 
б
ю

л
ет

н
і:

 «
Ін

н
о

в
ац

ій
н

і 
п

ед
аг

о
гі

ч
н

і 
те

х
н

о
л
о

гі
ї 

в
 с

у
ч

ас
н

ій
 

  
 д

о
ш

к
іл

ь
н

ій
 о

св
іт

і»
, 
«

П
р
о

 с
п

ец
и

ф
ік

у
 о

р
га

н
із

ац
ії

 д
ія

л
ь
н

о
ст

і 
за

ст
у

п
н

и
к
а 

 

  
 д

и
р

ек
то

р
а 

з 
н

ав
ч

ал
ьн

о
-в

и
х

о
в
н

о
ї 

р
о

б
о

ти
 з

 в
и

яв
л
ен

н
я
, 
в
и

в
ч
ен

н
я
, 
у

за
га

л
ь
н

ен
н

я
, 
 

  
сх

в
ал

ен
н

я
, 
п

о
ш

и
р

ен
н

я 
п

ер
ед

о
в
о

го
 п

ед
аг

о
гі

ч
н

о
го

 д
о

св
ід

у
»
 

 

4 Фестиваль 

інтелектуально- 

комунікативних ігор 

(ДОІППО), 

Міжнародні 

конференції Асоціації 

керівників закладів 

освіти України 

«Відроджені гімназії 

України» 

(Закарпатьська 

область, СОІППО), 

Міжнародна он-лайн 

конференція 

«Проекти й 

дослідження 

школярів у сучасній 

вітчизняній освіті» 

(МОНУ) 

4 Всеукраїнський 
методологічний 
семінар 
«Громадянськість 
української молоді: 
виклики, здобуття, 
перспективи» 
(НАПНУ), 
Всеукраїнські 
семінари: 
«Слобожанская весна: 
методические поиски и 
находки» (НАПНУ), 
«Хмарні сервіси в 
освіті» (МОНУ), 
Методологічний 
семінар «Інтеграція 
освіти і науки – 
необхідна умова 
інноваційного 
розвитку країни» 
(НАПНУ) 

9.  Липоводолин 

ський район 

31 6 7 312 44 – 16 – – 12 – – – – – – 

10.  Недригайлів-

ський район 

51 9 2 283 34 – 5 – – – – – 1 Міжнародна 

конференція «Рівний 

доступ до освіти дітей 

дошкільного віку в 

сільській місцевості»  

(м. Львів) 

1 Всеукраїнський день 

довкілля  

(м. Київ) 

11.  Охтирський 

район 

21 16 20 112 74 – 25 4 – 12 – – – – – Обласний тур 

Всеукраїнського 

методичного турніру 

«Моє покликання – 

методист» 
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12.  Путивльський 

район 

27 3 3 804 36 11 18 2 – 4 3 

Ін
ф

о
р
м
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ій

н
о
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о
д

и
ч
н

і 
б

ю
л
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н
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1 Міжнародні науково-

практичні 

конференції: 

«Формування змісту 

профільного навчання 

як стратегічний 

напрям модернізації 

освіти в Україні» 

(НАПНУ) 

 

7 Всеукраїнський 
проект 
«Упровадження 
програми з 
попередження 
торгівлі людьми в 
інститутах 
післядипломної 
педагогічної освіти» 
(УМО), обласний тур 
IV Всеукраїнського 
методичного турніру 
«Моє покликання – 
методист» (УМО), 
Всеукраїнські 
конференції 
«Модернізація змісту 
профільного навчання 
в єдності його 
інваріантної і 
варіативної: 
складових» 
(НАПНУ), 
«Громадянськість 
української молоді: 
виклики, здобуття, 
перспективи» 
(НАПНУ), 
«Інноваційні 
освітньо-виховні 
технології в 
сучасному світі: 
змістовий та  
технологічний 
аспект» (СОІППО), 
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               Всеукраїнський 

педагогічний 

інтерактивний 

марафон «Відкриті 

педагогічні студії 

«Якісна освіти – 

це….» (НАПНУ), 

Всеукраїнський 

методологічний 

семінар «Інтеграція 

освіти і науки – 

необхідна умова 

інноваційного 

розвитку країни» 

(НАПНУ) 

13.  Роменський 

район 

16 11 12 – 77 17 – – – – 1 
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– – 2 Веукраїнський 

конкурс 

мультимедіних 

проектів «Врятувати 

від забуття»; 

Всеукраїнський 

огляд-конкурс на 

кращий стан 

фізичного виховання 

в навчальних 

закладах системи 

освіти 

14.  Середино-

Будський 

район 

23 5 7 36 21 – 9 – 2 8 1 

Ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
и

й
 

в
іс

н
и

к
 «

К
ад

р
о

в
а 

р
о
б

о
та

 в
 ш

к
о

л
і»

 – – – – 
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15.  Сумський 

район 

– – – – – – – – – – – – – – – – 

16.  Тростянецький 

район 

54 52 7 273 40 37 23 – – 5 25 10 – – – – 

17.  Шосткинський 

район 

29 3 – 18 34 2 15 18 1 2 1 43 – – – – 

18.  Ямпільський 

район 

26 – – 85 42 8 13 3 – 1 7 – – – – – 

19.  м. Суми  77 50 53 122 73 112 17 18 1 3 3 11 8 – 11 – 

20.  м. Глухів 135 12 16 180 36 10 55 1 10 25 – – 3 Міжнародні інтернет-

конференції:  

«Актуальні питання 

професійної 

підготовки майбутніх 

учителів технологій та 

інженерів-педагогів у 

вищому навчальному 

закладі» (НАПНУ),  

молодих учених 

(НАПНУ), 

Міжнародна 

конференція з 

проблеми аутизму 

«Відкриваючи двері» 

(МОНУ) 

3 Перша національна 
конференція для 
шкільних педагогів 
EdCamp Ukrain 2015 
 (м. Харків), 
Всеукраїнська 
конференція 
«Особливості 
виховної роботи з 
протидії торгівлі 
людьми у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах» 
(ДОІППО), 
тренінг у рамках 
реалізації проекту 
«Поширення 
національного 
механізму взаємодії 
суб’єктів, які 
здійснюють заходи у 
сфері протидії 
торгівлі людьми в 
Україні» (МОНУ) 
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21.  м. Конотоп 13 54 24 12 100 8 21 – 2 8 16 – 1 Відроджені гімназії 

України (ОІППО) 

1 Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Евристичне 

навчання» (СумДПУ) 

22.  м. Лебедин 75 16 18 249 46 6 16 – – 6 4 – 1 Міжнародні читання 

«Гуманна педагогіка» 

(МОНУ) 

2 Всеукраїнська 

конференція 

Українського фонду 

«Благополуччя дітей» 

«Організація роботи 

щодо запобігання 

торгівлі людьми» 

(ДОІППО)  

23.  м. Охтирка 48 12 35 – 104 30 7 – 1 – – – – – 2 Всеукраїнські 

конференції 

«Особиста гідність. 

Безпека життя. 

Громадянська 

позиція» (НАПНУ) 

24.  м. Ромни 24 44 12 78 4 2 32 6 2 – – 2 – – – – 

25.  м. Шостка 26 24 25 60 84 24 20 1 – 16 12 – 1 2 – – 

Разом 997 452 364 3877 1329 358 439 67 36 229 91 66 24 2 53 – 

 

  

–  
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РОЗДІЛ Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 

10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та 

громадськими організаціями 

Таблиця 10.1.1 

Організації, установи, з якими укладені угоди про співпрацю 

 
№ 

з/п 
Назва організації, установи Термін дії угоди 

1 Казахський національний університет імені Аль-Фарабі (Казахстан) 2015-2020 

2 Телавський державний університет імені Якоба Гогебашвілі (Грузія) 2015-2020 

 
10.2. Реалізація міжнародних програм та проектів 

Таблиця 10.1.2 

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 2 3 4 5 
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. 
Підготовка методистів-консультантів Сумського ОІППО, 

організація навчання для підготовки вчителів по роботі з 

розвитку компетентності у сфері підприємливості та 

ініціативності школярів. 
6 Проект «Уроки з підприємницьким 

тлом» (Міністерство закордонних 

справ Польщі) 

Центр розвитку 

освіти (Польща) 
Львівський ОІППО 

Протягом 

року 
Організація семінарів-навчань для вчителів з різних 

предметів, розробка та апробація конспектів уроків з 

підприємницьким тлом, участь у виставці «Інноватика в 

сучасній освіті» VІІ Міжнародний форум (м. Київ 7 жовтня 

2015 року), участь у підсумковій конференції «Шкільна 

академія підприємництва ІІІ» (м. Київ 7 грудня 2015 року). 

 
 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ 

 

 
11.1. Моніторинг якості освіти, науково-методичний супровід моніторингових 

досліджень 

Навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти створено за рішенням Вченої 

ради КЗ СОІППО 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 25.08.2004 № 1095 зі змінами, внесеними 

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 533 «Про порядок проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти».  

Робота в напрямі організації, підготовки та проведення моніторингових досліджень у 

2015 році координувалася на державному рівні науковою установою «Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти» (І півріччя), обласному – Департаментом освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації. Свою діяльність навчально-методичний відділ моніторингу 

якості освіти здійснював у взаємодії з управліннями (відділами) освіти (освіти і науки; 

освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, райдержадміністрацій.  

Основні напрями діяльності навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти 

в 2015 році: 

 забезпечення участі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів області у 

реалізації загальнодержавних досліджень; 

 розробка та проведення регіональних моніторингових досліджень; 

 підготовка аналітичних звітів, рекомендацій за результатами моніторингових 

досліджень; 

 оприлюднення результатів моніторингових досліджень; 

 здійснення методичної, консультативної допомоги управлінням (відділам) освіти 

(освіти і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій щодо діагностики якості освіти та технології проведення 

моніторингових досліджень.  

Загальноосвітні навчальні заклади області у 2015 році взяли участь у               3 

моніторингових дослідженнях державного рівня та 16 – регіонального. У порівнянні з трьома 

останніми роками кількість моніторингових досліджень державного рівня зменшилась, а 

моніторингове дослідження міжнародного рівня, в якому брали участь загальноосвітні 

навчальні заклади Сумській області, проводилось у 2011 році (діаграма 11.1.1).  
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Діаграма 11.1.1. Порівняння кількості проведених 

 моніторингових досліджень за 2011-2015 роки 

 

Моніторингові дослідження державного рівня були спрямовані на вивчення 

методичного супроводу превентивної освіти учнівської молоді, якості новостворених 

підручників для учнів 2-х, 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та стану 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних 

закладах (таблиця 11.1.1). Моніторингові дослідження проводилися відповідно до вибірки, 

інструктивно-методичних рекомендацій та інструментарію, наданих науковою установою 

«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти». 

У дослідженнях державного рівня були задіяні 3382 респондента.   

Узагальнені 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;  

 проаналізувати стан впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-

комунікаційних технологій. 

На виконання обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2012-2015 рр., 

відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 05.09.2014 

№ 399-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2014-2015 

навчальному році», наказу Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

07.09.2015 № 515-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2015-

2016 навчальному році» та на замовлення регіональних органів управління освітою, 

протягом 2015 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти було 

забезпечено навчально-методичний та організаційний супровід 16 моніторингових 

досліджень регіонального рівня (таблиця 11.1.2). 
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Дослідження регіонального рівня забезпечувались інструментарієм, розробленим 
працівниками навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти у співпраці з 
іншими структурними підрозділами КЗ СОІППО.   

У моніторингових дослідженнях регіонального рівня взяли участь             17279 
респондентів. Моніторингові дослідження регіонального рівня були спрямовані на: 

 вивчення якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів; 

 аналіз запровадження нових Державних стандартів початкової загальної 
середньої освіти; 

 вивчення якості біологічної, філологічної (укр.мова, анг.мова), фізичної освіти 
учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів; 

 дослідження реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти; 
 вивчення організації роботи загальноосвітніх навчальних закладів з 

обдарованими учнями; 
 дослідження готовності педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних 

закладів до інноваційної діяльності; 
 дослідження сформованості навчально-пізнавальної компетентності учнів 9-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів; 
 дослідження стану превентивної освіти з питань профілактики ризикованої 

поведінки учнів у загальноосвітніх навчальних закладах; 
 вивчення організації педагогічного супроводу формування, збереження і 

зміцнення здоров’я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах; 
 дослідження стану організації національно-патріотичного виховання в 

освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу 
Дослідження регіонального рівня дали змогу: 
 виявити стан реалізації управлінських функцій керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, рівень їх конкурентоспроможності, оцінити основні види діяльності 
керівників загальноосвітніх навчальних закладів та обґрунтувати шляхи підвищення її 
ефективності;  

 проаналізувати готовність учителів початкових класів до роботи за новими 
Державними стандартами початкової загальної освіти, досвід і якість їх практичного 
впровадження; надати рекомендації щодо покращення навчально-виховного процесу;  

 відстежити рівень навчальних досягнень учнів з української, англійської мов, 
біології, фізики, виявити мотиваційні чинники навчальної діяльності учнів, дослідити 
сформованість методичної компетентності вчителів; обґрунтувати шляхи покращення якості 
знань учнів, підвищення мотивації навчальної діяльності школярів та використання 
перспективних освітніх технологій навчання;  

 дослідити стан розвитку пізнавальних потреб, інтересів учнів, сформованість 
універсальних пізнавальних навичок і умінь; виявити прогалини, труднощі в досягненні 
логіко-пізнавальних умінь і навичок, надати рекомендації щодо формування складових 
навчально-пізнавальної компетентності учнів; 

 дослідити ефективність організації роботи районних (шкільних) методичних 
служб та надати методичні рекомендації щодо покращення науково-методичного супроводу 
педагогічних працівників; 

 виявити стан роботи з обдарованими учнями в загальноосвітніх навчальних 
закладах, надати рекомендації щодо оптимізації роботи з обдарованими; 

 проаналізувати стан превентивної освіти учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів з питань профілактики ризикованої поведінки,  обґрунтувати шляхи її покращення; 

 визначити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно 
до 7 освітніх ліній та виявити умови, що сприяють практичній реалізації завдань Базового 
компонента; 

 отримати об’єктивну інформацію про стан організації та проведення виховної 
роботи з питань національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних 
закладах та надати методичні рекомендації стосовно поліпшення роботи означеного напряму 
виховання.  
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Таблиця 11.1.1 

Моніторингові дослідження державного рівня 

 

№ 
Термін 

проведення 
Назва моніторингу Підстава для проведення 

Місце 

проведення 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

р
ес

п
о
н

д
ен

т
ів

 

1 2 3 4 5 6 

1 Березень  

2015 року – 

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 управління освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації 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 

384 

2 Квітень-

травень 

2015 року – 

ІІІ 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 Управління освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації від 29.11.2012 № 855 – ОД «Про 

проведення моніторингового дослідження стану 

превентивної освіти дітей та учнівської молоді в 

загальноосвітніх навчальних закладах» 

Білопільський, 

Тростянецький, 

Краснопільський, 

Буринський райони,  

мм. Лебедин, Охтирка 

202 

3 Квітень-

травень  

2015 року 

 

Якість новостворених 

підручників для учнів 2-х, 

5-х класів 

Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

від 24.03.2015 № 14.1/10-477 «Про проведення 

моніторингового дослідження якості підручників для 

учнів 2-х та 5-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» 

Усі райони, міста 

області 

2796 
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Таблиця 11.1.2 

 

Моніторингові дослідження регіонального рівня 

 

№ 
Термін 

проведення 
Назва моніторингу Підстава для проведення 

Місце 

проведення 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

р
ес

п
о
н

д
ен

т
ів

 

1 2 3 4 5 6 

1 Січень  

2015 року 

Ефективність діяльності районних 

(шкільних) методичних служб 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Управління освіти і науки 

Сумської облдержадміністрації від 

05.09.2014 № 399-ОД «Про проведення 

регіональних моніторингових 

досліджень у 2014-2015 навчальному 

році» 

 

 

 

 

 

 

Буринський, Глухівський 

райони 

494 

2 Лютий 

2015 року 

Якість мовної освіти учнів 11-х класів  

 загальноосвітніх навчальних закладів 

Тростянецький, 

Ямпільський райони 

314 

3 Лютий 

2015 року 

Якість філологічної (англійська мова) 

освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Шосткинський, 

Липоводолинський райони 

196 

4 Березень 

2015 року 

Якість освіти учнів 9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів із 

фізики 

Краснопільський, 

Середино-Будський райони 

371 

5 Березень 

2015 року 

Якість біологічної освіти учнів  9-х 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Сумський район,  

м. Глухів 

351 

6 Квітень 

2015 року 

Стан запровадження нових Державних 

стандартів початкової загальної освіти 

Кролевецький, Охтирський 

райони  

867 

7 Квітень 

2015 року 

Організація роботи з обдарованими 

учнями в загальноосвітніх навчальних 

закладах 

Недригайлівський, 

Шосткинський, 

Лебединський райони 

1218 

8 Квітень 

2015 року 

Сформованість навчально-пізнавальної 

компетенції учнів  9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 

м. Суми,  

Сумський район 

387 
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1 2 3 4 5 6 

9 Вересень 

2015 року 

Моніторинг стану організації 

національно-патріотичного виховання в 

освітньому середовищі 

загальноосвітнього навчального закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Департаменту освіти і науки 

Сумської облдержадміністрації від 

07.09.2015 № 515-ОД «Про проведення 

регіональних моніторингових 

досліджень у 2015-2016 навчальному 

році» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі райони, міста області 7120 

10 Вересень 

2015 року 

Моніторингове дослідження реалізації 

завдань Базового компоненту 

дошкільної освіти 

Сумський, 

Недригайлівський, 

Краснопільський райони, м. 

Суми 

2837 

11 Жовтень 

2015 року 

Моніторинг ефективності діяльності 

районних (шкільних) методичних 

служб 

Охтирський район,  

м. Охтирка 

348 

12 Жовтень 

2015 року 

Моніторингове дослідження 

управлінської діяльності керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів 

мм. Глухів, Конотоп 299 

13 Листопад 

2015 року  

Моніторингове дослідження 

сформованості навчально-пізнавальної 

компетенції учнів  9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Тростянецький, 

Роменський райони 

377 

14 Листопад 

2015 року 

Моніторингове дослідження соціально-

психологічного клімату в учнівському 

та педагогічному колективах 

Буринський, 

Великописарівський райони 

800 

15 Грудень 

2015 року 

Моніторингове дослідження стану 

превентивної освіти з питань 

профілактики ризикованої поведінки 

учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

Білопільський, Глухівський 

райони 

800 

16 Грудень 

2015 року 

Моніторингове дослідження організації 

педагогічного супроводу формування, 

збереження і зміцнення здоров’я дітей у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Липоводолинський, 

Путивльський райони 

500  



 

 

Методистами навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти був 

удосконалений інструментарій 12 моніторингових досліджень регіонального рівня. 

Розроблений інструментарій моніторингового дослідження стану організації національно-

патріотичного виховання в освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу 

та формування іміджу сучасного загальноосвітнього навчального закладу: 

   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 реалізації завдань базового компонента 

дошкільної освіти та управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів для здійснення онлайн-анкетування керівників дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів та вихователів дошкільних навчальних закладів.  

Основними інструментами у процесі проведення моніторингових досліджень були: 

  при застосуванні методу опитування – анкети; 

  при застосуванні методу тестування – тест; 

  при вимірюванні навчальних досягнень – тест, контрольні роботи (завдання). 

Оприлюднення підсумків моніторингових досліджень здійснювалося шляхом: 

   підготовки аналітико-статистичної інформації про результати проведених 

моніторингових досліджень та методичних рекомендацій, які надавались начальникам 

управлінь (відділів) освіти (освіти і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій для ознайомлення та використання у подальшій 

роботі (проведення семінарів, конференцій, інших методичних заходів, планування роботи 

методичних кабінетів, районних (міських) методичних об’єднань тощо); 

  висвітлення результатів проведених моніторингів через засоби масової 

інформації: аналітичні та статистичні звіти, статті щодо підсумків досліджень друкувались в 

обласних періодичних освітянських виданнях, збірниках конференцій, інформаційно-

методичних збірниках (діаграма 11.1.2);  
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Діаграма 11.1.2. Публікації працівників відділу моніторингу якості освіти за 2011-2015 роки 
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  розміщення аналітико-статистичної інформації про результати проведених 

моніторингових досліджень та методичних рекомендацій за результатами досліджень на 

web-сайті КЗ СОІППО; 

  висвітлення аналітично-статистичних звітів щодо підсумків моніторингів на 

курсах підвищення кваліфікації КЗ СОІППО; 

  обговорення на семінарах, конференціях, нарадах, що відносяться до компетенції 

відділу. 

Працівниками відділу проведена організаційно-методична нарада для відповідальних 

за організацію та проведення моніторингових досліджень у районах (містах) області 

«Організація та проведення моніторингових досліджень державного та регіонального рівнів» 

(30.09.2015, КЗ СОІППО), на якій висвітлювалися та обговорювалися питання щодо науково-

методичних і практичних проблем моніторингу якості освіти в області, обговорювався 

алгоритм проведення моніторингів та результати моніторингів регіонального рівня. 

Працівники відділу презентували досвід КЗ СОІППО щодо організації та проведення 

моніторингових досліджень, результати досліджень у заходах міжнародного, 

всеукраїнського та обласного рівнів (таблиця 11.1.3): 

 

Таблиця 11.1.3 

Участь працівників відділу моніторингу якості освіти у заходах 

міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів 
 

 

№ Назва заходу 
Місце 

проведення 

Дата 

проведення 

ПІБ 

особи, яка 

брала участь 

1 ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Науково-методичне 

забезпечення психолого-

педагогічного моніторингу 

особистісного розвитку 

інтелектуально обдарованих 

старшокласників» 

м. Київ Інститут 

обдарованої 

дитини НАПН 

України 

17.03.2015 Барсук Н.О. 

Сагалаєва Н.В. 

2 ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний 

та національний виміри» 

СДПУ 

ім.А.С.Макаренка 

27.03.2015 Теслева Ю.В. 

3 Всеукраїнська науково-практична 

конференція із веб-трансляцією 

«Реалізація регіональної моделі 

моніторингу якості освіти 

м. Київ, Інститут 

інноваційних 

технологій і 

змісту освіти 

МОН України 

16.04.2015 Сагалаєва Н.В. 

4 VIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Обдаровані діти – 

інтелектуальний потенціал держави 

м. Київ, Інститут 

обдарованої 

дитини НАПН 

України 

15.10.2015 Барсук Н.О. 

Сагалаєва Н.В. 

5 Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Інноваційні освітньо-

виховні стратегії в сучасному світі: 

змістовний та технологічний аспект» 

 КЗ СОІППО 26-

27.11.2015 

Барсук Н.О. 

Курган О.В. 

6 1-й обласний круглий стіл 

«Національно-патріотичне 

виховання дітей і молоді – опора 

української державності» 

КЗ СОІППО, 

СумДУ 

15.10.2015 Курган О.В. 
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Результати проведених моніторингових досліджень та методичні рекомендації за 

підсумками їх проведення висвітлювалися на наступних секційних засіданнях – методистів 

управлінь (відділів) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, керівників районних 

(міських) методичних об’єднань, учителів: фізики та астрономії, зарубіжної літератури, 

іноземної мови, інформатики та початкових класів (КЗ СОІППО, 25.08.2015) 

Працівниками відділу підготовлені 2 інформаційно-методичних збірника: 

 Формування та розвиток навчально-пізнавальної компетентності учнів: 

інформаційно-методичний збірник / Укл. Г.М.Браткова – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 40 с. 

 Моніторинг предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітніх 

навчальних закладах / Укл. О.Ф.Борисенко, Н.В.Сагалаєва – Суми: РВВ СОІППО, 2015. – 

80 с.  

Збірники містять матеріали щодо організації і проведення моніторингових досліджень з 

предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах (на 

прикладі моніторингу освіти учнів 9-х класів з фізики та біології); значення навчально-

пізнавальної компетентності учнів 9-х класів у розвитку особистості;  рекомендації щодо 

підвищення якості освіти учнів з фізики, біології, формування та розвитку навчально-

пізнавальної компетентності учнів.  

Завдяки проведеним моніторинговим дослідженням була одержана, проаналізована 

інформація про стан системи освіти регіону, виявлені основні тенденції її функціонування, 

визначені проблеми та спрогнозовані шляхи підвищення її ефективності. За підсумками 

проведених моніторингових досліджень були надані методичні рекомендації начальникам 

управлінь (відділів) освіти (освіти і науки; освіти, молоді та спорту) міських рад, 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій щодо усунення виявлених у ході моніторингу 

недоліків. Таким чином, моніторингові дослідження сприяють підвищенню ефективності 

організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області, 

удосконаленню процесу управління, розвитку професійної компетентності вчителів та 

покращенню якості навчально-виховного процесу.  

 

11.2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників 2015 року  

  

Діяльність навчально-методичного відділу зовнішнього незалежного оцінювання 

спрямована на:  

1) взаємодію з обласними органами управління освітою, навчальними закладами з 

питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

2) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості з питань 

організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

3) здійснення реєстрації осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні; 

4) формування разом з обласними органами управління освітою та навчальними 

закладами мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

5) співпрацю з обласними органами управління освітою щодо кадрового забезпечення 

пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

6) організацію добору, реєстрації, навчання та розподілу залучених працівників, 

забезпечення їх інформаційними матеріалами; 

7) здійснення обробки результатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

Зовнішнє незалежне оцінювання у Сумській області проводиться відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти та наказів КЗ СОІППО. 

Зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року регламентовано наступними нормативно-

правовими актами: 
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1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1120 «Про деякі 

питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих 

навчальних закладів України в 2015 році». 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2014 № 1172 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2015 

році». 

3. Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 16.10.2014 № 106 «Про 

проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 

випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2015 році». 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014 № 1177 «Про підготовку 

до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих 

навчальних закладів України в 2015 році». 

5. Наказ Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 01.12.2014 

№ 593-ОД «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили 

бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2015 році». 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.12.2014 № 1475 «Про 

затвердження Календарного плану проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які 

виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році». 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 300 «Про затвердження 

Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання». 

8. Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 24.03.2015 

№150-ОД «Про організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 

досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2015 

році». 

У проведенні зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року кардинальних змін 

порівняно з минулим роком не відбулося. Проте, кожен зареєстрований учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання мав право на складання тестів не більше як із чотирьох навчальних 

предметів. Тести з української мови і літератури, математики були двох рівнів складності – 

базового та поглибленого, обрати який учасник мав можливість під час реєстрації. 

Результат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 

зараховувався як результат державної підсумкової атестації для випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів за курс повної загальної середньої освіти. Він 

визначався на основі кількості балів, набраних за виконання завдань лише з української мови 

у тесті базового рівня. Виконання цих завдань оцінювалися за шкалою від 1 до 12 балів. 

Термін дії сертифікатів минулих років було скасовано. 

У системі оцінювання учасників зовнішнього незалежного оцінювання замість 

відносного критерію встановлення бала, застосовано абсолютний критерій, значення якого 

визначалося експертним шляхом. «Пороговий бал» («склав»/»не склав») – це межа 

(мінімальна кількість тестових балів), яка розподіляє учасників тестування на тих, які мають 

певні знання з навчального предмета і можуть брати участь у конкурсі на право навчатися у 

вищих навчальних закладах України, і тих, які вгадували правильні відповіді або не змогли 

продемонструвати знань, необхідних для навчання у вищому навчальному закладі. 

На реалізацію мети, завдань, організації та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання спрямована діяльність КЗ СОІППО, який визначено базовим для проведення 

тестування в області. На його базі створений консультаційно-реєстраційний пункт, де 

працівники надають консультації з питань організації та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 
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Працівниками навчально-методичного відділу зовнішнього незалежного оцінювання 

сформована електронна база даних керівників органів управління освітою та відповідальних 

осіб за зовнішнє незалежне оцінювання; відредагована електронна база даних 

загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів  

I-IVрівнів акредитації в період з 24 жовтня 2014 року до 07 листопада 2014 року. 

З метою ознайомлення випускників старшої школи з інтернет – ресурсами сайту 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами області проведено уроки інформатики. Такі уроки пройшли у 97,2% 

загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступеня.  

За участю працівників навчально-методичного відділу післядипломної освіти, 

методистів природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклів районних 

(міських) методичних кабінетів 24 грудня 2014 року проведено науково-практичний семінар 

щодо забезпечення якісної підготовки учасників до зовнішнього незалежного оцінювання. 

На нараді були присутні 64 особи. 

Фахівцями Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти спільно з КЗ 

СОІППО 17 грудня 2014 року проведено громадську зустріч із вчителями, учнями та 

батьками м.Суми на базі Сумського державного університету. 

Працівниками навчально-методичного відділу зовнішнього незалежного оцінювання 

проведена робота щодо формування бази даних персоналу, залученого до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання.  

Відповідно до календарного плану зовнішнє незалежне оцінювання проходило із 12 

предметів: української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, 

фізики, хімії, російської мови, англійської, німецької, французької, іспанської мов. У 

переліку предметів 2015 року відсутні тести із світової літератури та всесвітньої історії. 

 Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської, німецької, французької та іспанської 

мов проходило в різні дні, що дало можливість учасникам скласти тестування з кількох 

іноземних мов. 

У 2015 році реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання тривала з 5 січня до 20 

лютого 2015 року. Внести зміни до реєстраційних даних учасники мали змогу до 1 квітня 

2015 року.  

Абітурієнти, які зареєструвалися з 21 лютого до 20 квітня, брали участь у 

зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури під час додаткової 

сесії (9 червня 2015 року), з інших предметів – під час основної сесії. 

З 1 до 30 квітня 2015 року тривала реєстрація для осіб, засуджених до позбавлення 

волі, та осіб, узятих під варту відповідно до Угоди про співробітництво Українського центру 

оцінювання якості освіти та Державної пенітенціарної служби України. Загальна кількість 

даної категорії осіб – 24. Зовнішнє незалежне оцінювання для них відбулося під час 

додаткової сесії. 

 Якісне проведення тестування на пунктах і, зокрема, в аудиторіях, забезпечується 

персоналом (старші інструктори, інструктори, чергові), перепідготовка та сертифікація яких 

здійснюється кожного року навчально-методичним відділом зовнішнього незалежного 

оцінювання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У 2015 році 

здійснена підготовка 885 осіб у м. Суми (441), м. Ромни (79), м. Конотоп (176), м. Шостка 

(122), м. Охтирка (67). 

Проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання, головна мета якого: відтворення 

умов та технології проведення ЗНО, ознайомлення з процедурою, формами тестових завдань, 

правилами заповнення бланків відповідей, а також психологічне налаштування до складання 

тестів. Реєстрація тривала з 1 листопада до 15 грудня 2014 року на сайті Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти. Загальна кількість зареєстрованих осіб в 

області – 2944, що становить 50,11% від загальної кількості випускників. 

Пробне тестування проведено на базі вищих навчальних закладів I-IV рівнів 

акредитації, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та загальноосвітніх 
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навчальних закладів в округах м. Конотоп (3), м. Охтирка (2), м. Ромни (2), м. Суми (6),    м. 

Шостка (3). Із 16 пунктів тестування 9 (56%) розташовані на базі вищих навчальних закладів, 

7 (44%)  на базі загальноосвітніх навчальних закладів.  

Пробне тестування 21 березня 2015 року було проведено з української мови і 

літератури базового та поглибленого рівнів (зареєструвалося 2419 осіб, взяло участь 2324, 

що становить 96%); 28 березня 2015 року – із математики базового та поглибленого рівнів, 

історії України, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, 

французької та російської мов (зареєструвалося 1733 особи, взяло участь 1589, що становить 

92%) (таблиця 11.2.1). 

Таблиця 11.2.1 

Статистичні дані щодо проведення  

пробного зовнішнього незалежного оцінювання 

 

№ 

з/п 
Предмет Зареєструвалося Взяло участь % 

1 2 3 4 5 

1 Українська мова і література 

(базовий рівень) 
1296 1245 96 

Українська мова і література 

(поглиблений рівень) 
1123 1079 96 

2 Математика (базовий рівень) 244 216 89 

Математика (поглиблений рівень) 466 433 93 

3 Історія України 263 231 88 

4 Біологія 252 243 96 

5 Географія 31 25 81 

6 Фізика 93 80 86 

7 Хімія 150 141 94 

8 Англійська мова 228 216 95 

9 Німецька мова 2 1 50 

10 Російська мова 3 2 67 

11 Французька мова 1 1 100 

 

Зареєстровані учасники мали змогу самостійно з 28 березня 2015 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.  

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 12.03.2015 № 177-ОД «Про проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання для пільгових категорій» 4 квітня 2015 року проведено пробне зовнішнє 

незалежне оцінювання з української мови і літератури базового рівня для випускників 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти з числа пільгових категорій в 

округах м. Конотоп, м. Ромни, м. Суми, м. Шостка (зареєструвалося 310 осіб, взяло участь 

189, що становить 61%) (таблиця 11.2.2). 
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Таблиця 11.2.2 

Статистичні дані щодо проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання для випускників пільгових категорій 

 

№ 

з/п 

Назва пункту проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання 
Зареєтрувалося 

Взяло 

участь 
% 

1 Конотопський інститут Сумського 

державного університету  

49 31 63 

2 Роменський коледж Сумського 

національного аграрного університету 

33 31 94 

3 Сумський державний університет 157 87 55 

4 Шосткинський інститут Сумського 

державного університету 

71 40 56 

Загальна по області 310 189 61 

 

З 24 березня до 3 квітня 2015 року педагогічні працівники Тростянецької 

спеціалізованої школи I-III ступенів №5 Тростянецької районної ради, Верхньосироватської 

спеціалізованої школи I-III ступенів Сумської районної ради, Косівщинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Сумської районної ради, Сумської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №18, Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №1 

ім.В.Стрельченка та методисти навчально-методичного відділу післядипломної освіти 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти взяли участь у роботі 

навчальних семінарів для експертних груп з визначення порогового бала «склав/не склав» з 

української мови і літератури, біології, математики, фізики, географії, англійської та 

німецької мов на базі Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

З 31 березня до 9 квітня 2015 року в загальноосвітніх навчальних закладах 

Білопільського, Великописарівського, Краснопільського, Недригайлівського, Сумського, 

Тростянецького районів та міст Охтирка, Суми була проведена апробація тестових завдань із 

застосуванням комп’ютерних технологій у режимі он-лайн з метою виявити якість та 

коректність тестових завдань для наповнення банку тестових завдань якісними тестами. В 

апробації взяли участь випускники старшої школи у кількості 1100 осіб.  

За участі директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти 

Сидоренка О.Л. під головуванням заступника голови Сумської облдержадміністрації 

Купрейчик І.В. 15 квітня 2015 року відбулася обласна координаційна нарада з питань 

організації та проведення ЗНО-2015 у Сумській облдержадміністрації. На нараді обговорено 

низку заходів щодо забезпечення організованого та безпечного проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання: графік проведення ЗНО-2015; реєстрація учасників; підвезення 

учасників з числа учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів до пунктів 

проведення ЗНО; графік роботи загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких 

організовано пункти проведення ЗНО; схеми залучення педагогічних працівників на пункти 

проведення ЗНО; забезпечення огляду пунктів проведення ЗНО; охорони громадського 

порядку на їх території; попередження аварійних ситуацій на під’їзді до пунктів проведення 

ЗНО; охорони тестових матеріалів. 

24 квітня 2015 року в Сумській області відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з 

української мови і літератури, яке було обов’язковим для усіх випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, оскільки його результати зараховувалися як державна підсумкова 

атестація. Аналіз одержаних результатів дозволяє стверджувати, що порівняно з минулими 

роками, явка учасників збільшилася (зареєструвалося 8092 особи, взяли участь 7694, що 

становить 95,1%, у 2014 році явка учасників становила 91%). Відносно високій явці сприяв 
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факт централізованого довезення учнів шкіл до пунктів проведення ЗНО. У цей день було 

підвезено 2406 випускників на 141 шкільному автобусі. 

Тестування проходило на базі вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації 

(міста Конотоп, Ромни, Суми, Шостка), професійно-технічних навчальних закладів (м.Суми) 

та загальноосвітніх навчальних закладів (міста Конотоп, Охтирка, Ромни, Суми, Шостка). 

Загальна кількість пунктів проведення ЗНО з української мови і літератури – 33. 

Роботу пунктів проведення ЗНО забезпечили 1549 педагогічних працівників області. 

Широкого застосування на пунктах проведення ЗНО набуло громадське 

спостереження. Майже на усіх пунктах були присутні представники із громадських 

організацій «Ліга захисту», «Молода Січ», «Крокс», «Світ» та батьківського комітету. 

Загальна кількість спостерігачів на пунктах становила 35 осіб. Негативних відгуків та 

зауважень з боку громадських спостерігачів не зафіксовано. У Машинобудівному коледжі 

Сумського державного університету та Сумському державному університеті були присутні 

представники із Українського центру оцінювання якості освіти. 

Серед основних порушень процедури стандартизованого тестування, як і в попередні 

роки, залишається наявність в учасників мобільних телефонів. Так, під час технологічної 

перерви працівниками Державної служби охорони з допомогою металодетектора було 

виявлено мобільні телефони у 3 учасників, а рукописні матеріали  у 2, через що вони були 

позбавлені права знаходитись на пункті проведення тестування.  

В аудиторіях Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 2 ім. Д. Косаренка та 

Сумського державного педагогічного університету ім..А.С.Макаренка (корпус А) серед 

учасників знаходилися особи з особливими потребами, які мали право користуватися 

технічними засобами медичного призначення (слуховий апарат). У Сумському 

національному аграрному університеті був учасник, який потребував сурдоперекладу, тому в 

аудиторії поруч із звичайним старшим інструктором працював ще й сурдоперекладач. 

Усі 33 пункти проведення ЗНО були забезпечені чергуванням медичних працівників, 

представників управління Міністерства внутрішніх справ та представників державної 

служби охорони, які охороняли тестові матеріали. У день проведення представниками 

Сумського обласного вузла спеціального зв’язку контейнера з бланками відповідей 

учасників було доставлено за призначенням.  

Проведено зовнішнє незалежне оцінювання з інших предметів: 

03.06.2015  з французької мови (зареєструвалося 6, взяло участь 6, 100%); 

05.06.2015  з німецької мови (зареєструвалося 62, взяло участь 53, 85,5%); 

08.06.2015  з іспанської мови (зареєструвалося 4, взяло участь 4, 100%); 

10.06.2015  з англійської мови (зареєструвалося 1932, взяло участь 1675, 86,7%); 

12.06.2015  з математики (зареєструвалося 4682, взяло участь 3927, 83,9%); 

15.06.2015  з російської мови (зареєструвалося 122, взяло участь 82, 67,2%); 

17.06.2015  з біології (зареєструвалося 3638, взяло участь 2966, 81,5%); 

19.06.2015  з історії України (зареєструвалося 4767, взяло участь 3953, 82,9%); 

22.06.2015  з фізики (зареєструвалося 1833, взяло участь 1430, 78%); 

24.06.2015  з географії (зареєструвалося 1315, взяло участь 990, 75,3%); 

26.06.2015  з хімії (зареєструвалося 1388, взяло участь 1078, 77,7%).  

Ті учасники, які з поважних причин не взяли участі у ЗНО, тестування складали у 

додаткову сесію, яка відбулася 9 червня на пункті проведення ЗНО  СумДУ(корпус 1). Для 

цього учасники подавали документи на розгляд регламентної комісії Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти. Таких заяв було 12, відмовлено 2 (за 

відсутністю необхідних документів). Додаткова сесія з інших предметів проходила на базі 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти з 18 червня до 9 липня 2015 

року. 
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За остаточними даними Українського центру оцінювання якості освіти, випускники 

навчальних закладів області отримали найкращі результати з наступних предметів: 

української мови і літератури (базовий та поглиблений рівні), математики, історії України, 

біології, географії (діаграма 11.2.1). 

 

5 1
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2 2 2

Українська мова і л-ра

(базовий рівень)
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Діаграма 11.2.1. Кількість учнів, що отримали максимальний бал при складанні ЗНО у 

розрізі навчальних предметів 

 

Із 63-ох абітурієнтів, що отримали максимальний бал при складанні ЗНО, склали тест з 

української мови і літератури базового рівня 5 учасників, які є випускниками Сумської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 7, Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів  № 

4, Конотопської гімназії  по одному учню та Роменської загальноосвітньої школи      I-III 

ступенів № 7  два учні; один випускник Шосткинської гімназії набрав максимальний бал з 

української мови і літератури поглибленого рівня складності. 

200 балів тесту базового рівня складності ЗНО з математики набрав 51 випускник із 

наступних навчальних закладів області:  

Олександрівська гімназія Сумської міської ради – 7 учнів;  

Сумська гімназія № 1 – 6 учнів;  

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя Радянського Союзу    О. 

Бутка – 5 учнів; Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка та 

Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей по 4 

учні; Конотопська гімназія – 3 учні; Глухівська загальноосвітня школа I-III ступенів   № 3, 

Конотопська спеціалізована школа I-III ст. №12, Сумська загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів № 18, Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені В. Стрельченка, 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 2 імені Д. Косаренка по 2 учні; Кролевецька спеціалізована школа I-III ступенів 

№ 3, Роменська загальноосвітня школа I-III ступенів № 11, Сумська спеціалізована школа І - 

ІІІ ступенів № 29, Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, Сумська обласна 

гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей, Шосткинська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 1, Шосткинський навчально-виховний комплекс: Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 – дошкільний навчальний заклад, Малопавлівська 

загальноосвітня школа I-III ступенів Охтирської районної ради, Липоводолинська 

спеціалізована школа I-III ст., Свеська спеціалізована школа I-III ступенів № 2 «ліцей» 

Ямпільської районної ради по 1 учню. 
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Також найкращі результати із біології мають два випускники Шосткинського 

навчально-виховного комплексу: спеціалізованої школи I-II ступенів  ліцею; із географії  

по одному учню із Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 та Роменської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5; з історії України  по одному учню із Сумської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 та Охтирської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 1. 

До загальноосвітніх навчальних закладів Сумської області, де навчалися абітурієнти, 

які отримали 200 балів за результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання з 

двох предметів, ввійшли: Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 – 1 учень; 

Роменська загальноосвітня школа I-III ступенів № 11 – 1 учень. 

Отже, беручи до уваги загальну кількість осіб, які отримали максимальний результат, 

Сумська область входить у десятку кращих областей України (таблиця 11.2.3).  

 

Таблиця 11.2.3 

Всеукраїнський рейтинг  

 

Рейтингове 

місце 
Регіон 

Кількість 

результатів 

200 балів 

Кількість осіб, які 

отримали 200 балів 

хоча б з одного 

предмета 

1 2 3 4 

1 м.Київ 304 288 

2 Львівська область 232 215 

3 Харківська область 171 161 

4 Дніпропетровська область 149 143 

5 Київська область 81 79 

6 Одеська область 74 70 

8 Сумська область 63 61 

9 Івано-Франківська область 62 59 

10 Чернігівська область 61 57 

11 Черкаська область 58 56 

12 Полтавська область 57 52 

13 Вінницька область 53 52 

14 Рівненська область 51 50 

15 Донецька область 49 47 

16 Житомирська область 45 43 

17 Волинська область 43 42 

18 Тернопільська область 42 40 

19 Хмельницька область 40 39 

20 Херсонська область 34 33 

21 Миколаївська область 33 31 

22 Закарпатська область 23 22 

23 Кіровоградська область 18 18 

24 Чернівецька область 16 16 

25 Луганська область 12 12 

 

Результати ЗНО, отримані учасниками з навчальних предметів, розраховувалися за 

таблицею відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів. 

Відповідним рішенням експертної комісії Українського центру оцінювання якості освіти, 

було визначено поріг «склав/не склав» для ЗНО з усіх предметів. Ті учасники, які не 
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подолали поріг, вважалися такими, які тест не склали, відповідно, вони не мали змоги 

подавати сертифікат до вищих навчальних закладів. 

Серед областей, які входять до складу Харківського регіонального центру оцінювання 

якості освіти, Сумська область з української мови і літератури (базовий рівень) має 

найменший відсоток учасників, які не здолали поріг  6,06% при загальноукраїнському 

значенні 8,32% (діаграма 11.2.2). 

 

 
Діаграма 11.2.2 Українська мова і література (базовий рівень): питома вага 

абітурієнтів, які не здолали поріг, % 

 

За результатами з математики (базовий рівень) поріг «склав/не склав» серед областей 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, у Сумській області не здолали 

порогу 23,03% учасників при загальноукраїнському значенні 21,79% (діаграма 11.2.3). 

 
 

Діаграма 11.2.3 Математика (базовий рівень): питома вага абітурієнтів,  

які не здолали поріг, % 
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Порівнюючи результати областей, які входять до Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти, з англійської мови, у Сумській області не здолали порогу 14,45% 

учасників при загальноукраїнському значенні 13,3% (діаграма 11.2.4). 

 
Діаграма 11.2.4 Англійська мова: питома вага абітурієнтів, які не здолали поріг, % 

 

Відповідно до рейтингу навчальних закладів за результатами ЗНО з української мови і 

літератури (за даними Українського центру оцінювання якості освіти), визначено десять 

кращих закладів Сумської області (таблиця 11.2.4). 

Таблиця 11.2.4 

Десять кращих навчальних закладів Сумської області  

за результатами ЗНО з української мови і літератури 

 

Рейтинг 

серед ЗНЗ 

Сумської 

області 

Загальний 

рейтинг по 

Україні 

серед ліцеїв 

та гімназій 

Загальний 

рейтинг 

ЗНЗ по 

Україні 

Назва закладу 

1  131 Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 29 

2  170 Шосткинська загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 8  

3 121 179 Сумська гімназія № 1 

4 139 213 Конотопська гімназія 

5 142 217 Сумська обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо обдарованих дітей 

6  302 Кролевецька спеціалізована школа I-III ступенів 

№ 1 

7  327 Роменська загальноосвітня школа I-III ступенів 

№ 5 

8  339 Шосткинський НВК: спеціалізована школа I-II 

ступенів – ліцей 

9  347 Роменська спеціалізована загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 1 ім.П.І. Калнишевського 

10  364 Конотопська спеціалізована школа I-III ступенів 

№12 
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Зокрема, серед ліцеїв та гімназій найкращі показники мають Сумська гімназія № 1   м. 

Суми, Конотопська гімназія Конотопської міської ради та Сумська обласна гімназія-інтернат 

для талановитих та творчо обдарованих дітей. 

Серед загальноосвітніх навчальних закладів області за результатами ЗНО з української 

мови і літератури найкращі показники у Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 29 

м. Суми та Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Шосткинської міської 

ради. 

Отже, підсумовуючи, можна стверджувати про деякі перспективи ЗНО  2016: 

1. Запровадження у 2015 році «порогового бала» «відсіяло» відверто слабких 

абітурієнтів та вплинуло на ріст мотивації інших учасників оцінювання. 

2. Для досягнення учасниками максимальних результатів, необхідна ретельна 

підготовка до ЗНО, а саме: 

 тренувальні онлайн тестування (без реєстрації, без оплати, без обмеженої кількості 

проходжень);  

 тести ЗНО минулих років;  

 участь у пробному ЗНО дасть можливість ознайомитися із процедурою тестування, із 

стандартизованими тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО; попрацювати з 

тестовими зошитами, бланками відповідей; отримати правильні відповіді; оцінити свій 

рівень знань та дізнатися результат за новою методикою оцінювання; навчитися ефективно 

розподіляти свій час та бути впевненими під час проходження основної сесії. 



 

 288 

 

РОЗДІЛ ХІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 
12.1. Робота бібліотеки  

В умовах сьогодення основними завданнями бібліотеки КЗ CОІППО є: 
– формування бібліотечного фонду відповідно до профілю інституту та 

інформаційних потреб читачів; 
– забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування студентів, слухачів курсів, професорсько-викладацького 
складу, співробітників інституту та інших категорій читачів згідно з їх інформаційними 
запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів згідно з правилами 
користування бібліотекою; 

– виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування 
книгою; постійного їх прагнення до пошуку інформації; свідомого, осмисленого добору 
інформаційних джерел; формування навичок систематизації та особистісної оцінки 
інформації; 

– 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. 
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 КЗ СОІППО, а також Положенням про бібліотеку КЗ СОІППО. 

 
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 взагалі та бібліотекою зокрема. 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, 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 у 2015 році (станом на 01.12.15.) комплектувався літературою з питань 

педагогіки, методики викладання шкільних предметів та іншою (таблиця 12.1.1.-12.1.8). 

 



 

 

Таблиця 12.1.1 

Основні показники діяльності роботи бібліотеки (статистичні форми річного звіту) 

Зміст роботи 2013 рік 2014 рік (станом на 01.12.14) 2015 рік (станом на 01.12.15) 

Бібліотечний фонд всього (тис. прим.) 31546 31928 32034 

Надходження у фонд всього (тис. прим.) 555 382 95 

у т.ч.: книги 555 382 95 

періодичні видання 150 150 143 

Книгозабезпеченість 125,68 125,20 143,65 

Обертаність фонду 0,09 0,07 0,05 

Вибуття з фонду всього (тис. прим.) - - - 

у т.ч.: книги - - - 

періодичні видання - - - 

Кількість користувачів бібліотеки (за ЄКР) 251 255 223 

Відвідування (всього) 551 472 412 

Середня відвідуваність 2,19 1,85 1,85 

Книговидача (всього) 3073 2281 1521 

Середня читаність 12,24 8,94 6,82 

Таблиця 12.1.2 

Матеріально-технічна база 

Загальна 

площа 

приміщень 

(м2) 

У тому числі: 
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92,4 54,4 38 - - 1 20 4 - 1 3 4 3 - - - - 1 - 
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Таблиця 12.1.3 

Кадрове забезпечення 
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Таблиця 12.1.4 

 

Формування інформаційних ресурсів: надходження та вибуття за звітний період 

 

Н а д і й ш л о  з а  з в і т н и й  р і к (кількість прим.) 
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Н а д і й ш л о  з а  в и д а м и :  

Книги та 

брошури 
Журнали Газети 

Аудіовізуальні  

та електронні 

документи 

Дисертації 
Автореферати 

дисертацій 

Аркушеві 

видання 

Інші 

документи 

назв прим назв при назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим 

55 95 89 89 54 54 - - - - - - - - - - 

 

Н а д і й ш л о  з а  з в і т н и й  р і к  Вибуло 

З а  т и п а м и  З а  м о в а м и  

всього за 

рік 
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них 
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назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв 

при

м назв прим назв прим 

4 4 50 86 - - 1 5 - - 54 94 - - 1 1 - - - - - - 

 

Таблиця 12.1.5 

Використання інформаційного ресурсу 

 

Всього 
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Таблиця 12.1.6 

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 

233 5 71 1 77 63 3 3 412 

* ЄРК – єдина реєстраційна картотека 

Таблиця 12.1.7 

Бібліографічна діяльність 
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Таблиця 12.1.8 

Відносні показники 

 

Обертаність Книгозабезпеченість Читаність Відвідуваність 

0,05 143,65 6,82 1,85 
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Комплектування фонду бібліотеки здійснювалося в основному за рахунок державного 

замовлення (безкоштовно) та подарунків авторів, установ, читачів, видавництв. Жодного 

примірника літератури у звітному році не вдалося придбати за кошти. Станом на        

01.12.2015 р. за єдиною реєстраційною картотекою налічується 223 користувача. На кожного 

читача у 2015 році книгозабезпеченість становить 143 примірники (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 

залишається 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 СОІППО, інформаційні та професійні потреби 

викладачів та вчителів, інших працівників освіти. 

У звітному році бібліотека отримала 143 комплекти періодичних видань, з них 

журналів – 89, газет – 54. 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 («Освіта і управління», «Післядипломна освіта», «Директор 

школи. Шкільний світ», «Директор школи. Україна» 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», «Особлива дитина: навчання і 

виховання»), 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). Кількість 

передплачених періодичних видань у звітному році зменшилася на 7 комплектів у порівнянні 

з минулим роком. 

2) Забезпечення доступу користувачів до інформації 

Реалізація пріоритетного завдання бібліотеки щодо інформаційної, освітньої та 

соціально-культурної функції здійснюється за умови ефективного та повноцінного 

використання ресурсів. Основними завданнями бібліотеки 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 бібліотеки була спрямована на найбільш 

доцільне і ефективне використання фонду. 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 

розширенням інформаційно-комунікаційних можливостей освітян, доступом до Інтернету, 

індивідуальною передплатою фахових видань. 
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У 2015 році (станом на 01.12.15.) обертаність фонду склала 0,05 (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 2014 році обертаність фонду складала 0,07, у 2013 році – 0,09. Невисокий рівень 

показника пояснюється досить високою книгозабезпеченістю користувачів. 

Відповідно середня читаність (станом на 01.12.2015.) складає 6,82 одиниць 

(підраховується шляхом ділення кількості книговидач за рік на кількість користувачів). У 

порівнянні з минулими роками 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, 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 СОІППО.  

Переважно для працівників КЗ CОІППО 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, 

постійнодіючі). Всього у бібліотеці організовано 16 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, інклюзивної освіти, національно-патріотичного виховання 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 2015 рік було продемонстровано 34 книжкових 

виставки. 

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 світової 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 СОІППО. Удосконалення та 

модернізація інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності бібліотеки, надання 

можливості користувачам доступу до Інтернету залишається першочерговим завданням у 

наступному році. 
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12.2. Виставкова діяльність  

 

Провідне місце у структурі бібліотечно-інформаційної діяльності займає виставкова 

діяльність КЗ СОІППО. 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 КЗ СОІППО. 

Окрім постійнодіючих виставок у бібліотеці КЗ CОІППО було організовано декілька 

тематичних виставок, присвячених пам’ятним подіям 2015 року (таблиця12.2.1).  

 

Таблиця 12.2.1 

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 СОІППО - 

2 Психологія вирішення конфліктів постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

3 Етика ділового спілкування постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

4 Історія педагогіки постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

5 Педагогіка вищої школи постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

6 Педагогіка як наука постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

7 Не бійтесь заглядати у словник… постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

8 Особистість дитини-дошкільника постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

9 Інноваційні педагогічні технології постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

10 Мистецтво управляти постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

11 Хочу бути успішним керівником постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

12 Вулицями старого міста… постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

13 Інклюзивна освіта – вимога часу постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

14 Національне-патріотичне виховання постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

15 Моя країна – Україна постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

16 Нові надходження постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 
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Календар знаменних і пам’ятних дат 

17 
80 років від дня народження Василя 

Андрійовича Симоненка (1935–1963) 

Січень 

(08.01.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

18. 
День Соборності та Свободи України 

Січень 

(22.01.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

19 
225 років від дня народження Петра Петровича 

Гулака-Артемовського (1790–1865) 

Січень 

(27.01.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

20 
110 років від дня народження Уласа 

Олексійовича Самчука (1905–1987) 

Лютий 

(20.02.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

21 День народження Тараса Григоровича 

Шевченка (1814–1861), українського поета, 

художника, мислителя-просвітителя 

Березень 

(09.03.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

22 
120 років від дня народження Максима 

Тадейовича Рильського   (1895–1964) 

Березень 

(19.03.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

23 
85 років від дня народження Ліни Василівни 

Костенко (1930) 

Березень 

(19.03.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

24 
95 років від дня народження Григорія 

Михайловича Тютюнника (1920–1961) 

Квітень 

(23.04.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

25 
95 років від дня народження Дмитра 

Григоровича Білоуса          (1920–2004) 

Квітень 

(24.04.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

26 
125 років від дня народження Миколи 

Костянтиновича Зерова        (1890–1937) 

Квітень 

(26.04.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

27 День Перемоги Травень 

(09.05.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

28 
120 років від дня народження Тодося 

Степановича Осьмачки (1895–1962) 

Травень 

(16.05.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

29 
175 років від дня народження Марка Лукича 

Кропивницького (1840–1910) 

Травень 

(22.05.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

30 День Конституції України Червень 

(28.06.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

31 
115 років від дня народження Антуана де Сент-

Екзюпері (1900–1944) 

Червень 

(29.06.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

32 
135 років від дня народження Володимира 

Кириловича Винниченка (1880–1951) 

Липень 

(26.07.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

33 
145 років від дня народження Марії 

Монтессорі (1870–1952) 

Серпень 

(03.08.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

34 
День Незалежності України. Національне свято 

Серпень 

(24.08.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

35 
170 років від дня народження Івана Карповича 

Карпенка-Карого (справж. – Тобілевич; 1845–

1907) 

Вересень 

(29.09.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

36 
80 років від дня народження Бориса Ілліча 

Олійника (1935) 

Жовтень 

(22.10.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

37 
День української писемності та мови 

Листопад 

(09.11.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

38 День пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій 

Листопад 

(28.11.2015) 

 

 

Бібліотека КЗ СОІППО - 
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39 
180 років від дня народження Марка Твена 

(справж. – Семюель Ленгхорн Клеменс; 1835–

1910) 

Листопад 

(30.11.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

40 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

Грудень 

(01.12.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

41 
115 років від дня народження Катерини 

Василівни Білокур (1900–1961) 

Грудень 

(07.12.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

42 
175 років від дня народження Михайла 

Петровича Старицького (1840–1904) 

Грудень 

(14.12.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

43 
95 років від дня народження Миколи 

Даниловича Руденка (1920–2004) 

Грудень 

(19.12.2015) 

Бібліотека КЗ СОІППО - 

 

12.3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду регіону 

 

В умовах децентралізації все більшого значення набувають освітні інноваційні 

технології та кращі наукові та методичні надбання, адаптовані до використання саме в 

нашому регіоні. Саме швидка та якісна інформатизація педагогів є метою створення 

періодичних видань КЗ СОІППО.  

КЗ СОІППО має два періодичні видання: газету «Педагогічна трибуна» та журнал 

«Освіта Сумщини», засновниками якої є Департамент освіти і науки Сумської ОДА та КЗ 

СОІППО. 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). 

У 2015 році виповнилось 21 років з часу заснування журналу, щодо газети, то у січні 

2015 року вийшов із друку 100 – ювілейний випуск видання. 

Журнал виходить поквартально і містить науково-методичні матеріали в наступних 

розділах: «Наука вчителю», «Управління освітою», «Освітні технології», «З досвіду роботи», 

«Психологічна думка», «Проблеми виховання», «Хроніка», «Моніторинг освіти», «Зірки 

педагогічної Сумщини», «Дошкільне виховання», «Інклюзивна освіта», «Технології 

збереження освіти», «Акценти», «Поетична сторінка».  

Розділи «З досвіду роботи», «Наука – вчителю» надають інформацію про найновіші 

досягнення педагогічної науки та про досвід їх практичного впровадження ( таблиця 12.10).  

Газета виходить щомісячно, тематика статей є досить різноманітною, і містить 

найрізноманітніші рубрики. Такі розділи як: «Інновації», «Наші успіхи і перемоги», «Слово 

про вчителя», «З досвіду роботи» містять статті відповідної тематики (таблиця 12.3.1).  

У 2015 році у кожному номері розміщувались матеріали «Педагогічні династії», де 

автори створювали нариси про родини, що мають професійних педагогів у декількох 

поколіннях. 
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Таблиця 12.3.1 

Статті про саморозвиток, досягнення та досвід педагогічної діяльності, 

популяризацію професії вчителя у журналі «Освіта Сумщини»  

 

Автор Стаття Номер журналу 

Панченко С.М. Забезпечення якості освітньої діяльності у системі 

післядипломної педагогічної освіти: пошук дієвих 

механізмів 

№1 (25), 2015 

Зуєв А.М. Життя, віддане своїй справі №1 (25), 2015 

Тимошенко І.М. Олексій Семенович Любивий №1 (25), 2015 

Громова В.І. Її життя – зразок служіння Батьківщині №1 (25), 2015 

Волобуєва І.І. Рефлексія як механізм професійного 

самовдосконалення бібліотекаря 

№1 (25), 2015 

Грицан О.Г. Учитель математики – поет у душі №1 (25), 2015 

Лавриненко В.Я. Людина, що випередила свій час №1 (25), 2015 

Савенко Н.В. Зініч Михайло Федорович №1 (25), 2015 

Браткова Г.М. Моніторинг професійної компетентності дитини 

дошкільного віку 

№1 (25), 2015 

Сукачова Н.М. Організаторський талант керівника №1 (25), 2015 

Громова В.І. Особистість №1 (25), 2015 

Бєляєва О.О. Політ у небі життя на крилах пегаса №1 (25), 2015 

 

Таблиця 12.3.2 

Статті про саморозвиток, досягнення та досвід педагогічної діяльності, популяризацію 

професії вчителя в газеті «Педагогічна трибуна» 

 

Автор Стаття Номер журналу 

І. Коренєва Знання і трудові навички у професії рівноцінні Січень 2015, №1 (100) 

А. Хоменко ...Від матері до доні добро передам Січень 2015, №1 (100) 

І. Удовиченко Учитель року: майстерність, творчість, 

новаторство 

Лютий – березень 

2015, №2-3 (101-102) 

Л. Лампак Храм її душі – це світло і радість Лютий – березень 

2015, №2-3 (101-102) 

Н. Сукачова Учительство – через покоління Квітень, №4 (103) 

В. Жукова Трудове навчання – це життя Травень – червень 2015,  

№5-6 (104-105) 

Ю.Нікітін Згуртуватися заради спільної мети – зробити 

наш інститут інноваційним навчальним 

закладом, помічником і порадником для освітян 

Сумщини 

Липень – серпень 2015, 

№7-8 (106-107) 

Л. Карабанова Філологи за фахом, філологи за покликанням Липень – серпень 2015, 

№7-8 (106-107) 

І. Панасенко День методиста: вміють працювати, вміють 

святкувати! 

Вересень 2015, 

№9 (108) 

І. Панасенко Учитель-ветеран Вересень 2015, 

№9 (108) 

Т. Кучеренко Золото осені – золото душі Вересень 2015, 

№9 (108) 

О. Прийма Його натхнення, цілеспрямованість, постійне 

відчуття нового віддаються освіті у районі 

Вересень 2015, 

№9 (108) 
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Т.Онищенко Сенс її життя Вересень 2015, 

№9 (108) 

І. Могилевська Керувати – означає вести до успіху інших Вересень 2015, 

№9 (108) 

Т. Тарасенко Я – педагог! Дарую світло, тепло любові, зерна 

доброти 

Вересень 2015, 

№9 (108) 

І. Коренева Учитель трудового навчання. У цьому слові – 

великий зміст 

Вересень 2015, 

№9 (108) 

І. Коренева Учитель – не професія, а велике покликання Вересень 2015, 

№9 (108) 

І. Панасенко Величне всенародне свято – день учителя Жовтень 2015,  

№10 (109) 

І. Панасенко Викладач Сумського ВПУ – лауреат 

міжнародного освітнього формуму 

Жовтень 2015,  

№10 (109) 

А. Кутах Психологія з присмаком хімії Листопад – грудень 

2015, № 11-12 (110-111) 

 

У 2015 році спостерігається позитивна динаміка і написанні авторами та розміщення в 

часописі статей про досягнення та досвід педагогічної діяльності. Автори-дописувачі з 

області активно долучились до заповнення таких розділів як «Зірки педагогічної Сумщини» 

та «Педагогічні династії». Читачам цікаві історії династій, які іноді складають 4 покоління.  

Динаміку збільшення кількості показано в діаграмі 12.3.1.  

 

 
 

Діаграма 12.3.1. Динаміка збільшення кількості статей популяризаційного спрямування 

 

Окрім того, велика кількість поточного інформаційного забезпечення розміщується на 

офіційному сайті КЗ СОІППО за адресою: soippo.edu.ua. Інформація на сайті оновлюється 

відповідно до Положення, проте найбільша кількість інформаційних повідомлень 

розміщується на головній сторінці. Не виключенням у позитивній динаміці став і 2015 рік 

(діаграма 12.3.2) 

 
Діаграма 12.3.2. Динаміка збільшення кількості інформаційних повідомлень  

у розділі «Головна» сайту КЗ СОІППО 
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РОЗДІЛ ХШ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ 

ОСВІТИ ОБЛАСТІ 

 

 
13.1. Робота навчально-методичного центру психологічної служби  

Нові соціальні вимоги, відповідні стратегічні зміни розвитку освіти України та 

загальносвітові тенденції актуалізують соціально-психологічний супровід навчально-

виховного процесу. Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти 

України психологічний супровід забезпечується практичними психологами, соціальними 

педагогами та методистами із психологічної служби. 

Координація та організація діяльності психологічної служби системи освіти області, її 

науково-методичний супровід покладено на навчально-методичний центр психологічної 

служби (далі – Центр). 

Діяльність Центру у 2015 році було спрямовано на реалізацію комплексу практичних 

заходів, а саме: 

– підвищення ефективності діяльності працівників служби; 

– удосконалення психологічної забезпечення навчально-виховного процесу; 

– поліпшення матеріально-технічного та методичного забезпечення діяльності 

практичних психологів та соціальних педагогів. 

Аналіз стану виконання цих заходів свідчить, що протягом навчального року вдалося 

досягти позитивних зрушень практично по кожній позиції. 

 У рамках аналітичної діяльності, з метою підвищення якості та ефективності роботи 

практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти області протягом 2015 року 

Центром проведені Дні аналізу та регулювання діяльності спеціалістів у 7 районних, міських 

психологічних службах (Краснопільський, Ямпільський, Великописарівський, Кролевецький, 

Тростянецький райони, м. Глухів, м. Охтирка) та 6 закладах обласного підпорядкування. За 

результатами вивчення проведено наради, підготовлено узагальнюючі довідки, що доведені 

до відома управлінь, відділів освіти, методистів із психологічної служби, керівників 

навчальних закладів. 

Центр активно залучався до експертного вивчення роботи спеціалістів служби, які 

атестувалися у поточному році. З цією метою вивчено роботу 10 методистів із психологічної 

служби та 20 практичних психологів, соціальних педагогів закладів обласного 

підпорядкування. Результати вивчення узагальнено в експертних висновках, що надані 

атестаційним комісіям відповідного рівня. 

Реалізація науково-методичного забезпечення діяльності спеціалістів служби 

здійснювалася через такі форми роботи, як семінари, групові та індивідуальні консультації, 

авторські семінари, наради. Упродовж звітного періоду Центром проведено 10 обласних 

семінарів, 2 тренінг-курси, 3 вебінари (таблиця 13.1.1) 

До Всеукраїнського Дня психолога проведено ІV обласний Психологічний Форум. 

Центральною частиною Форуму стала панельна дискусія з теми «Психологічна служба 

системи освіти у контексті суспільного зламу сьогодення». У ході дискусії піднімалися 

питання щодо ролі і місця психологічної служби системи освіти у конфліктний та 

постконфліктний період, організації психологічного супроводу дітей із сімей вимушено 

переміщених осіб в умовах навчального закладу, робота з дитячою травмою. У рамках 

Форуму організовано виставку методичних матеріалів «Психологічні ресурси освіти», де 

було представлено 67 робіт із усіх районів та міст області. Проведені заходи сприяли 

оволодінню та впровадженню у практичну діяльність спеціалістів служби сучасних технік та 

методик роботи з дітьми та учнівською молоддю. 
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Таблиця 13.1.1 

Проведення обласних нарад, семінарів, конференцій 

 

№ Тематика 
Місце 

проведення 

Кількість 

учасників 
Дата 

1 2 3 4 5 

І. ІV обласний Психологічний Форум 

1  Психологічна служба системи освіти в контексті 

суспільного зламу сьогодення 

КЗ СОІППО 200 23.04.2015 

ІІ. Обласна виставка 

2 Психологічні ресурси освіти КЗ СОІППО 67  23.04.2015 

ІІІ. Обласні семінари 

для практичних психологів ДНЗ 

3 Освітнє середовище дошкільного закладу як 

фактор збереження психологічного здоров’я дітей 

та педагогів 

ДОН Сумської ОДА 25 03.12.2015 

для практичних психологів позашкільних навчальних закладів 

4 Психологічна підтримка дітей та підлітків у 

конфліктний та постконфліктний період 

ДОН Сумської ОДА 21 28.01.2015 

для практичних психологів шкіл-інтернатів 

5 Профілактика конфліктів у навчальному закладі ДОН Сумської ОДА 19 02.04.2015 

6 Депривація як фактор формування девіантної 

поведінки дитини 

ДОН Сумської ОДА 17 02.12.2015 

для соціальних педагогів шкіл-інтернатів 

7  Соціально-педагогічна допомога та підтримка 

учнів у психотравмуючій ситуації 

ДОН Сумської ОДА 19 05.03.2015 

8 Соціально-педагогічна реабілітація дітей «групи 

ризику» 

ДОН Сумської ОДА 17 09.12.2015 

для практичних психологів ПТНЗ, ВНЗ 

9 Формування відповідальності у підлітків за 

саморозвиток та самореалізацію 

ДОН Сумської ОДА 42 24.02.2015 

10 Психологічна допомога та підтримка учнів у 

психотравмуючій ситуації 

ДОН Сумської ОДА 42 29.10.2015 

для соціальних педагогів ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. 

111 Формування сприятливого психологічного 

клімату в учнівських та педагогічних колективах 

ДОН Сумської ОДА 25 25.02.2015 

112 Соціально-педагогічна реабілітація дітей «групи 

ризику» 

ДОН Сумської ОДА 47 09.12.2015 

ІV. Наради 

для методистів з психологічної служби 

13 Про організацію та проведення 

психодіагностичного обстеження 

військовозобов’язаних у рамках часткової 

мобілізації  

Обласний 

військовий 

комісаріат 

25 19.01.2015 

V. Тренінг-курси 

14 Тренінг-курс з підготовки тренерів для роботи за 

програмою МОН України «Дорослішай на 

здоров’я!»  

КЗ СОІППО 18 Квітень 

2015 

15 Тренінг-курс з підготовки керівників Шкільних 

служб розв’язання конфліктів 

КЗ СОІППО 24 Лютий 

2015 

VІ. Вебінари 

16 Про ведення службової документації нового 

зразка 

ДОН Сумської ОДА 50 Листопад 

2015 
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Для спеціалістів служби підготовлено методичні рекомендації «Діти з затримкою 

психічного розвитку: характеристика, особливості психологічного супроводу» (укладач 

Кондратенко Л.О.), інструктивно-методичний лист від 20.03.2015 № 04-12/1513 «Про 

активізацію профілактичної роботи з попередження суїцидальної поведінки учнівської та 

студентської молоді», де визначено основні напрямки роботи навчального закладу з 

попередження самогубств серед учнів та студентів. 

За звітними матеріалами управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів Центром підготовлено аналітично-статистичний звіт «Психологічна служба 

системи освіти Сумської області (2014-2015 навчальний рік). Збірник дає можливість 

проаналізувати виконання поставлених перед психологічною службою завдань, визначити 

шляхи удосконалення подальшої роботи органів управління освітою, практичних психологів, 

соціальних педагогів щодо психологічного супроводу освітнього процесу. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 № 330, з 

метою забезпечення експертизи психологічного і соціологічного інструментарію, що 

застосовується в дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи 

загальної середньої освіти здійснено експертизу психокорекційних, розвиваючих програм, 

розроблених практичними психологами закладів освіти Сумської області, зокрема  

– програми «Я хочу бути успішним» (укладач Науменко А.Л., практичний психолог 

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2    м. Суми);  

– методичних рекомендацій «Особливості організації культури педагогічного 

колективу: сутність та розвиток» (укладач Хомік Н.С., практичний психолог Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 7 імені Г. Гуляницького); 

– розвивальної програми для дітей 5-6 років «Всім-всім доброго дня» (укладач 

Спиридович А.Л., практичний психолог дошкільного навчального закладу № 7 

«Горобинка» м. Шостка);  

– розвивальної програми для дітей молодшого шкільного віку «Казкова країна» 

(укладач Мікаелян С.А., практичний психолог Краснопільського НВК);  

– корекційно-розвивальної програми для дітей з особливостями розвитку (укладач 

Сердюк О.О., практичний психолог Білопільської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів імені А.С.Макаренка);  

– програми «Корекція девіантної поведінки, розвиток самопізнання і саморегуляції, 

формування життєвих цінностей особистості студента ВНЗ (укладач Калінкіна С.І., 

практичний психолог ІПТ Конотопського інституту СДУ); 

– циклу розвиваючих занять для дітей середнього віку «Світ дитячих емоцій» 

(укладач Кравцова Л.В., практичний психолог дошкільного навчального закладу № 28 

«Ювілейний» м. Суми); 

– корекційно-розвивальної програми «В гостях у казки» (укладач Венніченко О.І., 

практичний психолог дошкільного навчального закладу № 11 «Казка» м. Шостка). 

За результатами підготовлено експертні висновки. 

Упродовж року Центром здійснено організаційну та методичну підтримку реалізації у 

закладах освіти області профілактично-превентивних програм Міністерства освіти і науки 

України: «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо 

здорового способу життя», «Дорослішай на здоров’я», «Я – моє здоров’я – моє життя». У 

квітні 2015 року за підтримки Всеукраїнської благодійної організації «Рівний – рівному» 

проведено тренінг-курс з підготовки практичних психологів, соціальних педагогів для 

роботи за програмою Міністерства освіти і науки України, Фонду Народонаселення ООН в 

Україні «Дорослішай на здоров’я!». Для учасників профілактичних програм у травні 2015 

року проведено ХІІІ обласний зліт, у роботі якого взяли участь понад 50 учнів та тренерів 

зазначених програм.  

За організаційного та методичного сприяння Центру в області продовжено роботу 

щодо розширення мережі закладів, де впроваджуються відновні практики. У лютому 2015 

року проведено тренінг-курс, у рамках якого практичні психологи, соціальні педагоги 
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загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів пройшли навчання з шкільної 

медіації. Для учнів-медіаторів та керівників Шкільних служб розв’язання конфліктів у 

вересні проведено V обласний зліт, у якому взяли участь 57 осіб. Зліт проходив під девізом 

«Дружня школа для стабільного майбутнього». 

З метою підвищення психологічної культури учнів як необхідної складової 

загальнолюдської культури особистості у період з лютого до квітня 2015 року для учнів 9-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів області вперше було реалізовано дистанційний 

проект «Мій світ психології». До участі в проекті зареєструвалося 152 учні загальноосвітніх 

шкіл області. Найбільше зареєструвалося учасників із Тростянецького (15 осіб), 

Кролевецького (9 осіб), Охтирського (8 осіб), Сумського (7 осіб) районів та м. Лебедин (27 

осіб), м. Охтирка (26 осіб). Проект сприяв підвищенню мотивації учасників до саморозвитку, 

самопізнання, підвищенню рівня їх психологічної культури.  

Центром ініційовано проведення в закладах освіти області інтерактивної гри 

«КВІТЧЕЛ» (квітка чеснот людини), гасло якої «Мир! Рід! Родовід!» (травень 2015 року). 

Основні задачі гри – об’єднання усіх дітей України в прагненні до миру; докладання зусиль 

кожного у розбудові культури миру, процвітання сім’ї у нашій державі. До гри залучилися 

діти, батьки, педагоги дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів області, які 

створювали індивідуальні та сімейні квітки чеснот людини, ділилися ними один з одним, 

організовували виставки.  

З метою поліпшення матеріально-технічного забезпечення діяльності практичних 

психологів упродовж лютого – травня 2015 року проведено обласний конкурс на кращий 

психологічний кабінет дошкільних навчальних закладів. Конкурс проходив у два етапи. І 

(районний, міський) етап конкурсу проведено у 18 районах та містах. Для участі у ІІ етапі 

конкурсу було заявлено 17 психологічних кабінетів із 8 районів та 6 міст області. 

 У рамках психологічного супроводу управління освітнім процесом Центр брав участь 

у роботі експертних груп Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації з атестаційної експертизи освітньої діяльності навчальних закладів області (5 

закладів), вивченні питань на колегію Департаменту освіти і науки (березень, квітень 2015 

року), розгляді звернень.  

Упродовж року Центром налагоджено дієву співпрацю з навчально-методичним 

центром системи ПТО Сумської області щодо проведення семінарів для педагогічних 

працівників системи ПТО (проведено 2 семінари); 

Сумським обласним центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді щодо роботи 

з батьками прийомних дітей (проведено 5 тренінгових занять для батьків); 

Сумською обласною громадською організацією «Батьки онкохворих дітей-інвалідів» 

щодо психологічної підтримки дітей, які перебувають на довгостроковому лікуванні в 

онкогематологічному відділенні Сумської обласної дитячої лікарні (надано 8 консультацій, 

проведено 4 заняття для дітей);  

Сумським обласним військовим комісаріатом щодо проведення психодіагностичного 

обстеження військовозобов’язаних (червень, жовтень, листопад 2015 року) (обраховано та 

проаналізовано близько 500 анкет). 

У рамках всеукраїнського моніторингу в жовтні 2015 року проведено регіональне 

дослідження з теми «Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення 

учасників навчально-виховного процесу до результатів діяльності працівників психологічної 

служби». Дослідження проведено шляхом анонімного анкетного опитування методистів із 

психологічної служби, практичних психологів, соціальних педагогів, педагогів, батьків, 

учнів усіх типів навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації. Усього в опитуванні взяли участь 1112 осіб. Узагальнені результати опитування 

надіслано для аналізу та використання у роботі до місцевих органів управління освітою, 

навчальних закладів. 

З метою підвищення фахового рівня упродовж року працівники Центру взяли участь у 

11 заходах, зокрема: 
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– тренінгу з протидії торгівлі людьми (у рамках проекту «Поширення національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в 

Україні») (м. Суми, лютий 2015 року); 

– І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистість у кризових умовах 

життя» (м. Суми, лютий 2015 року); 

– семінарі з підвищення рівня знань щодо врегулювання конфліктних і 

постконфліктних ситуацій (м. Київ, березень 2015 року); 

– регіональній конференції за підсумками впровадження проекту «Попередження 

торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» (м. 

Дніпропетровськ, квітень 2015 року) 

– семінарі для соціальних працівників та психологів у рамках проекту «Організація 

надання психологічної допомоги дітям та їх сім’ям, переміщеним в регіони України з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції (м. Суми, 

квітень 2015 року); 

– всеукраїнському семінарі-нараді завідувачів центрів психологічної служби системи 

освіти (м. Київ, травень 2015 року); 

– семінарі «Аналіз ефективності впровадження Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні» (м. Київ, 

червень 2015 року). 

– Міжнародному Конгресі з теми «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії 

розвитку у національному та світовому вимірі» (м. Суми, жовтень 2015 року); 

– всеукраїнському семінарі-тренінгу з теми «Технології ведення випадку й оцінки 

потреб дитини та її сім’ї як механізм соціально-педагогічного втручання в найкращих 

інтересах дитини»  (м. Київ, листопад 2015 року); 

– тренінгу з підготовки тренерів з медіаграмотності громадян (проект «Програма 

медіаграмотності для громадян» за підтримки Міністерства закордонних справ та 

міжнародної торгівлі Канади (DFATD Canada), у партнерстві трьох організацій: Академія 

української преси, IREX та StopFake.). 

– тренінгу «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної 

стійкості до стресу у дітей» (м. Київ, листопад 2015 року).  

Методист Центру Кондратенко Л.О. взяла участь та стала лауреатом ІV 

Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист». 

Реалізація приорітетних завдань Центру здійснювалась через такі організаційні форми 

роботи: 

– семінари для методистів, які відповідають за діяльність психологічної служби 

району, міста, практичних психологів, соціальних педагогів дошкільних, загальноосвітніх та 

інших типів навчальних закладів; 

– аналіз та регулювання діяльності фахівців служби безпосередньо у навчальних 

закладах, які дозволяють вивчити досвід роботи психологічних служб в області та надати 

рекомендації щодо удосконалення їхньої діяльності; 

– експертиза стану діяльності психологічної служби, яка допомагає вивчити та 

проаналізувати стан діяльності психологічної служби; 

– групові та індивідуальні консультації; 

– творчі та інтервізійні групи; 

– методичні наради; 

– конкурси, виставки. 

Вирішення поставлених завдань сприяло підвищенню ефективності психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх та інших типах 

навчальних закладів області, якості надання соціально-психологічних послуг учасникам 

навчально-виховного процесу. 
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РОЗДІЛ ХІV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, 

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

 

 

Комунальний заклад  Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти фінансується за рахунок коштів обласного бюджету і має статус неприбуткової 

організації.  

Кошторис доходів і витрат Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти затверджується Департаментом освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації 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 2015 році, з 

урахуванням внесених змін протягом року, становила 1288,0тис. грн. (таблиця 14.1). 

Таблиця 14.1 

Аналіз бюджетних призначень на 2015 рік  

в розрізі кодів економічної класифікації видатків 

(грн.) 

КЕКВ 
Сума 

(тис. грн.) 

Частка у 

загальних 

видатках (%) 

Заробітна плата 7979,8 62,4 

Нарахування на заробітну плату 2913,0 22,8 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 187,9 1,5 

Оплата послуг (крім комунальних) 1179,5 9,3 

Видатки на відрядження 106,1 0,7 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 394,6 3,1 

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

24,8 0,2 

Інші виплати населенню  

Інші поточні видатки 2,3 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

  

Разом:  12788,0 100 

 

Більш ніж 85,2 % коштів, які виділяються із бюджету на утримання інституту, 

спрямовуються на заробітну плату і нарахування, 14,8 % на поточне утримання інституту і 

лише 0,0 % на покращення матеріально-технічної бази. 

На фінансове забезпечення Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти у 2015 році в обласному бюджеті передбачено на 1419,4 

тис. грн. (-11,1 %) більше, ніж в попередньому році (таблиця 14.2).  

Як бачимо, в поточному році видатки на утримання інституту були збільшані ніж у 

попередньому році, у зв’язку із ростом видатків 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 2015 році 12788,0 тис. грн. профінансовано 12758,4 тис. грн., 

або 99,8 %. від плану (таблиця 14.3).  
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Таблиця 14.2 

Порівняльна характеристика бюджетних асигнувань на утримання КЗ Сумський 

ОІППО у 2013-2015 роках в розрізі кодів економічної класифікації видатків 

грн. 

КЕКВ 

2013 рік 2014 рік 2015 

С
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х
 (

%
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Заробітна плата 7006,2 60,9 7043,6 62,0 7979,8 62,4 

Нарахування на заробітну плату 2549,9 22,2 2556,8 22,5 2913,0 22,8 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

322,4 2,8 253,0 2,2 187,9 1,5 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 

1046,6 9,1 1052,7 9,3 1179,5 9,3 

Видатки на відрядження 160,00 1,4 110,0 1,0 106,1 0,7 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

345,3 3,0 299,2 2,6 394,6 3,1 

Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

1,4 0,5 28,0 0,2 24,8 0,2 

Інші виплати населенню 52,9    

Інші поточні видатки 2,3  2,3 2,3 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

13,0 0,1 23,0 0,2  0,2 

Разом: 11500,0 100 11368,6 100 12788,0 100 

 

Таблиця 14.3 

Аналіз отриманих асигнувань у 2015 році 

в розрізі кодів економічної класифікації видатків 
грн.  

КЕКВ 
Сума 

(тис. грн.) 

У % до 

запланованих 

асигнувань 

Заробітна плата 7979,8 100 

Нарахування на заробітну плату 2913,0 100 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 187,9 100 

Оплата послуг (крім комунальних) 1179,5 100 

Видатки на відрядження 106,1 94 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 394,6 89,3 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 

24,8 94,8 

Інші виплати населенню   

Інші поточні видатки 2,3 100 

Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 

  

Разом:  12788,0 99,8 
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У таблиці 12.3 спостерігаємо значне коливання відсотку фінансування витрат між 

кодами економічної класифікації видатків. У поточному році всі взяті інститутом фінансові 

зобов’язання було профінансовано на 100 відсотків.  

Протягом січня - грудня поточного року були повністю профінансовані такі обласні 

заходи, як: 

 ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін у сумі 161,8 тис. 

грн.; 

 участь команд області у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

дисциплін у сумі 85,8 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 2013 році при плані надходжень 1753,1 тис. грн. отримано позабюджетних коштів 

1456,8 тис. грн., або 83,1 % від планових призначень, у 2014 році при плані 1286,0 тис. грн. 

надійшло – 1136,0 тис. грн., або 88,3% від запланованих. 

 

На 2015 рік заплановано отримати позабюджетних надходжень у сумі 1352,1 тис. грн. 

Із зазначеної вище суми на спеціальний рахунок КЗ Сумський ОІППО надійшло 1131,4 тис. 

грн. (83,6%) 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 14.4). Більш ніж 

82,3 % видатків спеціального фонду бюджету планується спрямувати на оплата праці 

працівників та нарахування на заробітну плату. 

Таблиця 14.4 

Аналіз запланованих видатків спеціального фонду у 2015 році в розрізі кодів 

економічної класифікації видатків 

грн. 

КЕКВ 
Сума 

(тис. грн.) 

Частка у 

загальних 

видатках (%) 

Заробітна плата 753,0 55,7 

Нарахування на заробітну плату 273,5 20,2 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 48,3 3,6 

Оплата послуг (крім комунальних) 116,0 8,7 

Видатки на відрядження 2,0 0,1 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 82,9 6,1 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 

  

Інші поточні видатки 76,4 5,6 

Разом:  1352,1 100 

 

У 2015 році нараховано доходів по спеціальному фонду 1160,5 тис. грн. доходів, що 

становить 86 % бюджетних призначень, із яких отримано 1131,4 тис. грн. На невиконання 

плану по надходженням спеціального фонду вплинув недобір на навчання студентів 

відповідно до заявленого ліцензованого обсягу. 

В таблиці 14.5 проаналізовано надходження спеціального фонду кошторису в розрізі 

видів діяльності. Згідно з аналізом близько 55 відсотків доходів складають доходи від 

освітньої діяльності. 
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Таблиця 14.5 

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 

638,7 614,1 96,1 

Оплата за 

гуртожиток, інша 

господарча 

діяльність 

521,8 517,3 99,1 

Разом: 1160,5 1131,4 97,5 

 

Відповідно до чинного законодавства отримані кошти спрямовуються на 

відшкодування витрат, пов’язаних з їх наданням (таблиця 14.6). 

 

Таблиця 14.6 

Аналіз касових видатків спеціального фонду у 2015 році 

в розрізі кодів економічної класифікації видатків 

грн. 

КЕКВ 
Сума 

(тис. грн.) 

Частка у 

загальних 

видатках (%) 

Заробітна плата 761,4 62,6 

Нарахування на заробітну плату 282,5 23,2 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7,2 0,6 

Оплата послуг (крім комунальних) 60,0 5,0 

Видатки на відрядження 1,3 0,1 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 77,0 6,4 

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

  

Інші поточні видатки 26,5 2,1 

Разом:  1215,9 100 

 

Необхідно зазначити, що на відміну від попередніх років, 85,2 % по загальному фонду 

та 85,8 % 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 ХV. ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДУ НА 2016 РІК 
 

 

Стратегічна мета Інституту – удосконалити систему безперервної освіти 

працівників галузі освіти в Сумській області на основі поєднання національних надбань 

світового значення та усталених європейських традицій забезпечення розвитку фахівців, при 

цьому забезпечуючи безперервну освіту громадян та здійснюючи практичну реалізацію 

освітньої політики в Україні.  

У своїй діяльності Інститут оптимізовуватиме видатки з метою економії бюджетних 

коштів, проводитиме роботу щодо залучення додаткових джерел фінансування і розширення 

платних послуг, забезпечуватиме інноваційний характер усіх напрямків діяльності. 

1. Перспективи організаційно-управлінської діяльності 

Формувати стійку позитивну академічну репутацію Інституту в Україні за всіма 

напрямками діяльності. 

Підготувати організаційно-правові засади реорганізації Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти в Комунальний вищий 

навчальний заклад Сумська академія безперервної освіти. 

Запровадити ефективну кадрову політику, елементи стратегічного управління 

персоналом, удосконалити систему управління якістю освітніх послуг. 

Розширювати демократичні принципи управління Інститутом. 

Оптимізувати структурно-функціональну модель Інституту. 

2. Перспективи освітньої діяльності 
Розробити Концепцію освітньої діяльності Інституту за заявленими освітніми 

послугами, визначити чіткі орієнтири розвитку і прозорі критерії ефективності освітньої 

діяльності. 

Формувати культуру якості освітньої діяльності як основи конкурентноспроможності 

Інституту, вдосконалити процедуру внутрішнього освітнього аудиту, запровадити нові 

механізми системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. 

Забезпечувати для осіб, які навчаються в Інституті, формування ключових 

компетентностей, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції, 

соціальної злагоди й здатності до працевлаштування у суспільстві. 

Удосконалити освітні програми, навчальні плани підвищення кваліфікації, 

перепідготовки із забезпеченням дотримання галузевих стандартів вищої освіти, вимог 

Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу. 

Забезпечити інтеграцію освітньої діяльності з науково-методичною, науковою, 

моніторинговою та іншими напрямами діяльності Інституту, інтеграцію в освітньому процесі 

Інституту формальної, неформальної та інформальної освіти. 

Упровадити акмеологічні та аксіологічні засади у підготовці фахівців, сприяти 

широкому творчому використанню в освітньому процесі українських національних 

педагогічних традицій, краєзнавчих надбань, історичної і культурної спадщини Сумщини та 

усталених європейських традицій забезпечення розвитку фахівців. 

Підвищити якість навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, привести 

його у відповідність до вимог підготовки конкурентоспроможних фахівців на основі підвищення 

наукоємності та професійного спрямування дисциплін, інформатизації та інтенсифікації 

навчального процесу. 

Оптимізувати співвідношення аудиторного навантаження і самостійної роботи, лекцій та 

інтерактивних практичних занять (тренінгів, ділових ігор, майстер-класів) з профільних 

дисциплін з метою формування у слухачів та студентів професійних практичних навичок та 

вмінь. 
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Створити умови для варіативної організації та індивідуалізації навчального процесу. 

Інтенсифікувати освітній процес за рахунок упровадження інформаційних технологій, 

функціонування різноманітних організаційних форм, ширшого запровадження дистанційної 

форми навчання, впровадження елементів електронного документообігу. 

Запроваджувати в освітній процес інноваційні та інформаційні технології навчання: 

skype-лекції, online-лекції, ofline-лекції, інтерактивні online-заняття, електронні підручники, 

інтерактивні навчальні матеріали (віртуальні лабораторні роботи та тренажери за 

авторськими сценаріями), розвивати моделі та напрямки е-освіти. 

Запровадити систему щорічних відкритих лекцій для кожного викладача з 

обговоренням якості викладання на засіданнях кафедр. 

3. Перспективи науково-методичної діяльності 

Удосконалювати процес координації діяльності районних (міських) методичних 

кабінетів (відділів) як науково-методичних установ, методичних об'єднань (кафедр) 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Активізувати реалізацію спільних (з іншими установами, організаціями як 

вітчизняними, так і закордонними) пошукових досліджень у галузі розробки, 

упровадження методик і технологій навчання та виховання.  

Удосконалювати форми і методи роботи з педагогічними та керівними 

працівниками в галузі освіти. 

Запровадити організацію проведення тематичних вебінарів, авторських семінарів, 

майстер-класів, тренінгів, методичних порадників, консиліумів, колоквіумів, лінгвістичних 

шкіл, виставок до Дня методиста; ініціювати проведення представницьких педагогічних 

заходів всеукраїнського рівня в Сумській області. 

Створювати та постійно оновлювати електронні каталоги, картотеки, газети, 

тематичні теки та банки даних. 

Урізноманітнити обласні заходи роботи з обдарованою учнівською молодцю, шляхом 

проведення шкіл: юного еколога, суспільствознавця, юного олімпійця; тематичних 

факультативних занять; консиліумів та шкіл вихідного дня для вчителів. 

Створити та підтримувати функціонування навчально-тематичних майстерень, 

літературних студій у курсовий та міжкурсовий періоди, висвітлювати питання методики 

викладання предметів за допомогою спецкурсу «Сучасні тенденції викладання предмету, 

його нормативно-правове забезпечення» на курсах підвищення кваліфікації вчителів.  

Посилити інформування педагогічної громадськості про результати методичної 

роботи в області. 

Запровадити практику адресної методичної допомоги. 

4. Перспективи наукової та інноваційної діяльності 
Здійснювати фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження з 

актуальних проблем розвитку галузі освіти (освіта дорослих, інклюзія, соціально-

психологічний супровід особистості у складних життєвих ситуаціях; профільна освіта; 

медіаосвіта, здоров’язбережувальні технології; інформаційно-комунікаційні технології; 

національно-патріотичне виховання; краєзнавство та українознавство тощо) та 

запроваджувати їх у навчально-виховний процес. 

Брати участь у виконанні державних, галузевих та регіональних цільових наукових та 

проектних програм. 

Забезпечити узгодження наукових тем Інституту, кафедр, підрозділів, викладачів 

відповідно до держбюджетної тематики. 

Урізноманітнювати джерела фінансування наукової діяльності, зокрема залучати 

кошти для проведення наукових досліджень через систему грантів, венчурних, благодійних 

фондів, державних, приватних та інших джерел. 

Організовувати наукові, науково-практичні, науково-методичні семінари, конференції, 

олімпіади, конкурси міжнародного, республіканського та регіонального рівнів.  
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Підсилити статус та розширити можливості лабораторій (з проблем 

здоров’язбережувальної діяльності, медіа освіти, інклюзивного та інтегрованого навчання, 

національно-патріотичного виховання) у напрямку науково-методичної та науково-дослідної 

роботи. 

5. Перспективи міжнародного співробітництва та співпраці з вітчизняними 

закладами післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, 

освітніми установами, громадськими організаціями 
Розширити наукову співпрацю з НАН України, АПН України, ВНЗ Сумської області, 

та України, вітчизняними закладами післядипломної освіти, вищими навчальними 

закладами, науковими фондами та організаціями Польщі, Азербайджану, Білорусі, Молдови, 

Польщі та інших країн з питань проведення спільних досліджень, обміну досвідом та 

укладання з ними договорів про співробітництво. 

Розробити узгоджені навчальні програми з ВНЗ-партнерами як підґрунтя для 

запровадження трансферної системи навчання й проведення спільних наукових 

експериментів, досліджень тощо; здійснювати цільові освітні проекти, забезпечувати участь 

у партнерських програмах, що фінансуються за рахунок іноземних ВНЗ-партнерів та 

міжнародних організацій. 

Ініціювати проведення на базі Інституту міжнародних конференцій, семінарів з 

проблем безперервної освіти, освіти дорослих, громадянської освіти, управління якістю 

освіти, інших напрямів, а також забезпечити участь у тих, що проводяться за межами 

України. 

Реалізувати можливості щодо організації підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників у зарубіжних освітніх та фахових установах або перебування за 

кордоном по обміну викладачами з ВНЗ-партнерами для читання лекцій, проведення 

наукових досліджень за рахунок міжнародних грантів та проектів. 

6. Перспективи моніторингової діяльності 
Забезпечити участь навчальних закладів області в реалізації загальнодержавних та 

міжнародних порівняльних досліджень якості освіти. 

Розробити нові програми регіональних моніторингових досліджень з питань 

превентивної освіти, запровадження нових Державних стандартів освіти, 

здоров’язбережувальних технологій та організації національно-патріотичного виховання в 

освітньому середовищі навчальних закладів. 

Запровадити нові форми співпраці з Департаментом освіти та науки у напрямах 

проведення досліджень на замовлення, участі в атестаційних експертизах та підготовки 

питань на колегії.  

7. Перспективи організаційно-методичного супроводу зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників навчальних закладів 
Організація та проведення зональних зустрічей з педагогічними колективами, 

випускниками навчальних закладів та їх батьками щодо організаційно-методичних 

особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання та можливих змін. 

Здійснення аналітико-моніторингової діяльності за результатами проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників. 

8. Перспективи діяльності з ліцензування та атестації закладів освіти в 

Сумській області 
Забезпечити ефективну атестаційну експертизу приватних закладів освіти та державну 

атестацію навчальних закладів комунальної форми власності обласного підпорядкування, 

закладів професійно-технічної освіти, коледжів (загальноосвітня підготовка). 

Забезпечити подання до Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо 

внесення змін до законодавчих актів з питань ліцензування та атестації освітніх закладів. 

Оприлюднювати результати ліцензування й атестації освітніх закладів. 
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Проводити роботу щодо грамотної управлінської організації та юридично точного 

дотримання нормативів процедури атестації (у алгоритмі і термінах проведення експертизи, 

у змісті і формах її здійснення). 

Забезпечити інноваційні підходи при проведенні головного виду державного 

контролю. 

9. Перспективи діяльності психологічної служби 

Забезпечити контроль за дотриманням державних вимог до змісту діяльності 

психологічної служби закладів освіти області. 

Запровадити нові форми просвітницько-пропагандистської роботи з підвищення 

психологічної культури всіх учасників освітнього процесу в навчальних закладах та сім’ях. 

Розробити перспективний план заходів з превентивного виховання з метою орієнтації 

на здоровий спосіб життя, захист психічного здоров’я; профілактику алкоголізму, 

наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності. 

Забезпечити функціонування груп швидкого реагування, що надають соціальну і 

психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях (аварії, катастрофи, стихійні лиха тощо).  

Забезпечити якісну консультативно-методичну допомогу на замовлення навчальних 

закладів, органів державного управління, місцевих органів управління освітою, методичних 

установ, окремих осіб.  

10. Перспективи інформаційно-видавничої діяльності  
Розширити ринок друкованої продукції, надавати якісні послуги з редагування, у тому 

числі і на замовлення.  

Розширити сферу редакційно-видавничої діяльності: копіювальної, розмножувальної 

роботи високої якості. 

Популяризувати післядипломну освіту та діяльність Інституту у власних періодичних 

інформаційних виданнях газеті «Педагогічна трибуна», журналі «Освіта Сумщини», в 

регіональних і загальноукраїнських ЗМІ.  

Представляти результати наукових досліджень обласного рівня у сучасній доступній 

вітчизняній та світовій науковій спільноті електронній і друкованій формах.  

Забезпечити прозорість та доступність інформації про діяльність Інституту, поширення 

інформації про діяльність Інституту, реалізацію його проектів, у тому числі й через постійну 

оперативну взаємодію з прес-службами органів державної влади та громадськими 

організаціями. 

11. Перспективи фінансово-господарської діяльності 
Завершити роботу по передачі будівель та споруд, у яких розташований заклад, з 

державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської 

області, що дасть можливість відмовитись від видатків Інституту на оплату оренди 

приміщень, а також дозволить проводити роботи з капітального та поточного ремонтів. 
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