
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ЖОВТЕНЬ 2018)

Удовиченко  І.  Компетентнісні  завдання.  Географія  /
І.  В.  Удовиченко.  –  К.  :  «Видавничий  дім  «Перше
вересня», 2018. – 184 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).

Книжка  містить  425  завдань  компетентнісного
спрямування для навчання географії. Завдання об’єднано
у 5 блоків та 2 модулі, що пройшли апробацію у закладах
загальної  середньої  освіти  Сумської  області.  Запитання,
завдання  мають  універсальний характер,  розраховані  на
учнів  пропедевтичного  (6–9-ті  класи)  і  профільного
(10–11(12)-ті класи) рівнів навчання.

Для  вчителів  на  уроках  географії,  природознавства,
профільних ЗВО, керівників гуртків та студентів.

Настільна книга заступника директора з навчально-
виховної роботи / Упоряд. Іващенко І. І. – Суми : НВВ
КЗ СОІППО, 2018. – 204 с.
Довідник  упорядковано  з  метою  надання  допомоги

заступникам директорів з навчально-виховної роботи, як
новопризначеним,  так  і  досвідченим,  в  організації
освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти.
Перелік  документів,  які  регламентують  нормативно-
правову  базу  здійснення  освітнього  процесу,  подані
рекомендації,  практичні  матеріали  можуть  бути
використані  для  планування  роботи  школи,  організації
поточних  заходів  щодо  здійснення  контролю,
керівництва освітнім процесом,  проведення методичної

роботи з педагогічними кадрами.
Матеріал рекомендовано заступникам директорів шкіл для використання

в роботі.

Зовнішнє  незалежне  оцінювання  2018  року  в
Сумській  області  :  інформаційно-аналітичні
матеріали / уклад. О. І. Остапенко, О. Ф. Борисенко
та ін. – Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2018.  – 212 с.

Інформаційно-аналітичні  матеріали   містять
інформацію  про  результативність  проходження
випускниками  закладів  системи  загальної  середньої
освіти  Сумської  області  зовнішнього  незалежного
оцінювання 2018 року.

Матеріали  можуть  бути  використані
спеціалістами  місцевих  органів  управління  освітою,
методистами районних (міських) методичних кабінетів,
керівниками  закладів  освіти,  керівниками  районних
(міських) та шкільних методичних об’єднань.



Коростіль  Л.  А.  Хімічний  експеримент  як  засіб
формування предметних компетентностей учнів :
практикум  для  учнів  старших  класів  /
Л.  А.  Коростіль,  Л.  М.  Пономарьова,
А. В. Метейко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. –
70 с.

Практикум містить  тексти практичних робіт, які
можуть  стати  експериментальною  складовою
практичних  занять,  практикуму  в  рамках  уроку  та
дослідницьких  учнівських  проектів  у  позаурочний
час.  Кожна  робота  містить  завдання,  перелік
обладнання  та  реактивів,  хід  виконання.  Окремі
роботи  містять  рубрику  «Перевір  свої  знання»,  яка

передбачає  перевірку  опорних  хімічних  знань  з  теми  практичної  роботи,  та
компетентнісно зорієнтовані завдання.

Практикум  розрахований  на  вчителів  хімії  освітніх  закладів,  які
спрямовують  процес  вивчення  хімії  на  формування  в  учнів  предметної
компетентності та залучають їх до дослідницької діяльності.

Збірник тестів для поточного контролю з хімії : для
8  класу  закладів  загальної  середньої  освіти  :
дидактичні  матеріали  /  упор.  А.  В.  Метейко,
Л. А. Коростіль. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. –
94 с.

Посібник  містить  сорок  тестових  поточних
перевірочних робіт з курсу хімії 8 класу, розроблених
відповідно до чинної навчальної програми «Хімія для
загальноосвітніх  навчальних  закладів.  7–9  класи»,
затвердженої  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України від 07.06.2017  № 804.

Призначається  учням  і  вчителям  хімії  закладів
загальної середньої освіти.

 Збірник тестів для поточного контролю з хімії  :
для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів:
дидактичні  матеріали  /  упор.  А.  В.  Метейко,
Л.  А.  Коростіль  ;  за  заг.  ред.  Г.  Ф.  Сударевої.  –
Суми : НВВ СОІППО, 2017. – 84 с.

Посібник  містить  35  тестових  поточних
перевірочних робіт з курсу хімії 7 класу, розроблених
відповідно до чинної навчальної програми «Хімія для
загальноосвітніх  навчальних  закладів.  7–9  класи»,
затвердженої  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України від 29.05.2015. № 585.

Призначається  учням  і  вчителям  хімії
загальноосвітніх навчальних закладів.



Розвиток  особистісно-професійної  компетентності
педагогічних  працівників  в  умовах
післядипломної  освіти  :  кол.  монографія  /  за
заг. ред. О. В. Зосименко, Г. Л. Єфремової. – Суми :
ФОП Цьома С. П., 2018. – 346 с.

Монографія  являє  собою  результат  творчого
пошуку,  здійсненого  колективом  науковців
КЗ  Сумський  обласний  інститут  післядипломної
педагогічної  освіти  в  рамках  дослідження наукових
тем  кафедри  професійної  освіти  та  менеджменту
«Інноваційні  технології  розвитку  особистісно-
професійної  компетентності  педагогів  в  умовах
післядипломної освіти», «Реалізація компетентнісно-

орієнтованої освіти керівників навчальних закладів». У дослідженні взяли учать
фахівці в галузі педагогіки, управління освітою. Визначено сучасні парадигми
розвитку  особистісно-професійної  компетентності  фахівців  та  з’ясовано
фактори розвитку особистісно-професійної  компетентності  керівника закладу
освіти.

Колективна монографія адресується широкому педагогічному загалу.

Гиря О. О. Моніторинг та педагогічний контроль
в  системі  вищої  освіти  :  навчальний  посібник  /
О. О. Гиря. – Суми : НВВ СОІППО, 2018. – 280 с.

У  навчальному  посібнику  розглядаються
проблеми організації  та  проведення  моніторингу  та
педагогічного  контролю  у  закладі  вищої  освіти.
Сформульовано  основні  вимоги,  акцентовано  увагу
на  етапах  здійснення  основних  видів  традиційного,
нетрадиційного,  тестового,  рейтингового  та
комп’ютерного  контролю.  Наведено  методики
розрахунку навчальних досягнень студентів  за різних
методичних підходів до контролю. Описано варіанти
використання  різних  методів  моніторингу  та

педагогічного контролю у закладах вищої  освіти України.
Розрахований  на  викладів  та  студентів  вищих  навчальних  закладів,

магістрантів, що навчаються за спеціальностями «Педагогіка вищої школи» та
«Управління навчальним закладом».

Сучасна наука : погляд молодих : збірник наукових
праць  студентів,  магістрантів  та  молодих
дослідників. – Суми : НВВ СОІППО, 2018. – 96 с.

Збірник  присвячений  актуальним  проблемам
сучасної  науки.  Тематика  статей  охоплює  питання
управлінської  етики,  освітнього  менеджменту,
державного  управління,  педагогіки  вищої  школи,
психології управління.

Для викладачів, учителів, менеджерів, студентів.


