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ЗВІТ 

навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку за 2022 рік 

 

Навчально-, науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

навчальних закладів області 

 

Управлінська діяльність: 

І. Нормативно-правовий супровід освітнього процесу: 

 

1.1. Проєкти    наказів    Департаменту     освіти   і    науки    Сумської 

облдержадміністрації: 

1. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

14.01.2022 № 07-ОД  «Про проведення другого (фінального) етапу першого 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»; 

2. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

14.01.2022 № 08-ОД «Про проведення обласного конкурсу на кращий Інтернет-

сайт закладу дошкільної освіти  у 2022 році»; 

3.Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації, 

Сумська обласна військова адміністрація від 02.05.2022  

№ 107-ОД Про підсумки першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2022»; 

4. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації, 

Сумська обласна військова адміністрація від 18.05.2022  

№ 119-ОД «Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2021/2022 навчальному році»; 

5. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

від 06.10.2022 № 241-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році»; 

6. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

від 06.10.2022 № 240-ОД «Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і 

науки від 02.05.2022 № 107-ОД»; 

7. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

24.11.2022 № 420-ОД Про умови та порядок проведення першого 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023»; 

8.  Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

30.11.2022 № 428-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів та участь команд учнів Сумської області у  

IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2022/2023 навчальному році». 

 

1.2. Проєкти   наказів   Сумського   обласного   інституту   післядипломної 

педагогічної освіти 

1. Наказ від 03.02.2022 № 17-ОД «Про проведення відбірково-

тренувальних зборів переможців III етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 2022 році»; 
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2. Наказ від 18.02.2022 № 27-ОД «Про підсумки першого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»; 

3. Наказ від 18.02.2022 № 28-ОД «Про проведення відбірково-

тренувальних зборів переможців III етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформатики у 2022 році»; 

4. Наказ від 23.02.2022 № 29-ОД «Про проведення підсумкового етапу  

ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика». 

5. Наказ від 13.10.2022 № 126-ОД «Про посадові інструкції методиста 

Сумського ОІППО в повному обсязі»; 

6. Наказ від 07.11.2022 № 148-ОД «Про внесення змін до складу комісії з 

питань схвалення власних методичних розробок педагогічних працівників»; 

7. Наказ від 12.12.2022 № 187-ОД «Про проведення першого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023»; 

8. Наказ від 12.12.2022 № 188-ОД «Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2022-2023н.р.». 

9. Наказ від 15.12.2022 № 194-ОД «Про проведення ІІІ етапу  

ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка»; 

10. Наказ від 22.12.2022 № 195-ОД «Про проведення ІІІ етапу  

ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика». 

 

1.3. Листи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

1.  Лист від 04.01.2022 № 05/11-10 «Про організоване прибуття команд  

учнів – учасників на ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів»; 

2. Лист від 05.01.2022 № 07/11-10 «Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних 

технологій»; 
3. Лист від 10.01.2022  № 15/11-10 «Про організацію  та проведення  

ХV Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів закладів 
загальної середньої освіти»; 

4. Лист від 10.01.2022 № 16/11-10 «Про відміну методичного порадника»;  

5. Лист від 10.01.2022 № 17/11-10 «Про надання інформації»;  

6. Лист від 11.01.2022 № 19/11-10 «Про проведення І туру ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики в Сумській області»; 

7. Лист від 12.01.2022 № 20/11-10 «Про нараду-навчання та проведення 

другого (фінального) етапу першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2022»; 

8. Лист від 12.01.2022 № 21/11-10 «Про участь у роботі керівників команд 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури»; 

9. Лист від 12.01.2022 № 22/11-10 «Зміни до листа Сумського ОІППО від 

04.01.2022 № 05/11-10»; 

10. Лист від 19.01.2022 № 36/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

заходу «Пісня єднання» до Дня Соборності України»; 
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11. Лист від 21.01.2022 № 38/11-10 «Про онлайн школу з програмування»; 

12. Лист від 31.01.2022 № 56/11-10 «Про план заходів із національно-

патріатичного виховання дітей та молоді на 2022-2026 роки»; 

13. Лист від 31.01.2022 № 57/11-10 «Лист-інформатор на лютий 2022 р.»; 

14.  Лист від 03.02.2022 № 66/11-10 «Про відбірково-тренувальні збори 

переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів»;  

15. Лист від 03.02.2022 № 68/11-10 «Про залучення вчителів до конкурсних 

випробувань «урок» другого (фінального) етапу першого туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2022»; 

16. Лист від 03.02.2022 № 71/11-10 «Про пропозиції щодо персонального 

складу журі, оргкомітету»; 

17. Лист від 04.02.2022 № 72/11-10 «Про проведення практичної складової 

відбірково-тренувальних зборів з хімії»; 

18. Лист від 18.02.2022 № 104/11-10 «Про відбірково-тренувальні збори 

переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики»; 

19. Лист від 18.02.2022 № 105/11-10 «Про надання інформації щодо 

створення центру професійного розвитку педагогічних працівників Сумської 

області»; 

20. Лист від 21.02.2022 № 113/11-10 «Про пропозиції щодо персонального 

складу журі, оргкомітету»; 

21. Лист від 22.02.2022 № 116/11-10 «Подання на учасників другого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022»; 

22. Лист від 23.02.2022 № 122/11-10 «Про надання інформації»; 

23. Лист від 29.03.2022 № 129/01-15 «Про результати засідання комісії з 

питань схвалення власних методичних розробок педагогічних працівників»;  

24. Лист від 31.03.2022 № 130/11-10 «Про проведення методичних заходів 

у квітні 2022 року»;  

25. Лист від 04.04.2022 № 133/11-10 «Про перенесення методичного 

порадника»; 

26. Лист від 05.04.2022 № 136/01-15 «Про перенесення методичного 

порадника»;  

27. Лист від 22.04.2022 № 154/01-15 «Про перенесення методичних 

порадників»; 

28. Лист від 22.04.2022 № 156/01-15 «Про відміну методичного 

порадника»; 

29. Лист від 22.04.2022 № 158/01-15 «Про онлайн-захід»; 

30. Лист від 28.04.2022 № 160/11-10 «Про проведення методичних заходів 

у травні 2022 року»; 

31. Лист від 02.05.2022 № 164/11-10 «Про відповідального з питань  

ЦПР ПП»; 

32. Лист від 06.05.2022 № 171/11-10 «Про відзначення Дня Європи»; 

33. Лист від 10.05.2022 № 176/11-10 «Про реалізацію Всеукраїнського 

проєкту «Обери професію свої мрії»; 

34. Лист від 11.05.2022 № 177/11-10 «Про проведення нетворкінгу «Кращі 



практики та важливі поради для онлайн уроків з фізичної культури»; 

35. Лист від 12.05.2022 № 181/11-10 «Про науково-методичне забезпечення 

базової освіти у 5-х класах»; 

36. Лист від 12.05.2022 № 182/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

освітньо-методологічного відбору «РодовідУчитель – 2022»; 

37. Лист від 13.05.2022 № 186/11-10 «Про проведення цифрової 

майстерності для фахівців освітньої галузі «Фізична культура»; 

38. Лист від 17.05.2022 № 190/11-10 «Про проведення нетворкінгу 

«Техніки підтримки дітей в освітньому просторі»; 

39. Лист від 17.05.2022 № 191/11-10 «Про організаційний вебінар для 

вчителів фізичної культури»; 

40. Лист від 19.05.2022 № 197/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

семінару-практикуму «Дитина з особливими освітніми потребами на уроках 

фізичної культури»; 

41. Лист від 23.05.2022 № 201/11-10 «Про проведення семінару щодо 

презентації модельної навчальної програм»; 

42. Лист СОІППО від 24.05.2022 № 204/11-10 «Про проведення освітнього 

марафону практик для вчителів фізичної  культури»; 

43. Лист СОІППО від 24.05.2022 № 205/11-10 «Про вибір модельних 

навчальних програм для 5 класів»; 

44. Лист від 30.05.2022 № 216/11-10 «Про проведення методичних заходів 

у червні 2022 року»; 

45. Лист від 02.06.2022 № 222/11-10 «Про проведення круглого столу»; 

46. Лист від 02.06.2022 № 219/11-10  «Щодо курсу для освітян з  

міжнародного гуманітарного права»; 

47. Лист від 02.06.2022 № 223/11-10 «Про онлайн школу з програмування»; 

48. Лист від 06.06.2022 № 226/11-10 «Про визначення переможців 

XVМіжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів закладів 

загальної середньої освіти»; 

49. Лист від 06.06.2022 № 227/1-10 «Про Всеукраїнський проєкт «Цікава 

фізична культура на канікулах»; 

50. Лист від 23.06.2022 № 244/11-10 «Щодо проведення конкурсу»; 

51. Лист від 08.09.2022 № 340/01-13 «Про надання інформації»; 

52. Лист від 09.09.2022 № 343/11-10 «Інформація про хід виконання плану 

заходів»; 

53. Лист від 15.09.2022 № 366/11-10 «Про безоплатний доступ до 

електронних підручників для 1-11 класів»; 

54. Лист від 15.09.2022 № 367/11-10 «Про проведення вебінарів»;  

55. Лист від 21.09.2022 № 378/11-10 «Про проведення вебінарів для 

педагогічних працівників»; 

56. Лист від 23.09.2022 № 382/11-10 «Про вебінар для директорів закладів 

загальної середньої освіти»; 

57. Лист від 28.09.2022 № 388/11-10 «Про інформаційні матеріали  до Дня 

пам’яті трагедії Бабиного Яру»; 

58. Лист від 29.09.2022 № 389/11-10 «Про методичні рекомендації щодо 



навчання міжнародному гуманітарному праву»; 

59. Лист від 30.09.2022 № 394/11-10 «Про участь педагогів закладів 

загальної середньої освіти в анкетуванні»; 

60. Лист від 03.10.2022 № 400/11-10 «Про рубрику «Куферок корисних 

застосунків» на сайті Сумського ОІППО»; 

61. Лист від 12.10.2022 № 422/11-10 «Про вибірковість відправки 

олімпіадних завдань»; 

62. Лист від 19.10.2022 № 434/11-10 «Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської  олімпіади з інформаційних технологій в Сумській 

області»; 

63. Лист від 20.10.2022 № 443/11-10 «Про мобільний застосунок  

«Вивчаю – не чекаю»; 

64. Лист від 21.10.2022 № 445/11-10 «Про реєстрацію учасників конкурсу 

«Учитель року – 2023»; 

65. Лист від 26.10.2022 № 454/11-10 «Графік проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2022-2023 н.р., методичні рекомендації, 

критерії оцінювання та завдання щодо підготовки учнів до олімпіад»; 

66. Лист від 28.10.2022 № 462/11-10 «Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського учнівського турніру юних хіміків у 2022-2023 навчальному 

році»; 

67. Лист від 28.10.2022 № 461/11-10 «Про проведення Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з хімії у 2022-2023 навчальному році»; 

68. Лист від 28.10.2022 № 463/11-10 «Методичні рекомендації щодо 

заповнення сторінок класного журналу в 5 класах  НУШ»; 

69. Лист від 28.10.2022 № 464/11-10 «Про проведення методичних заходів»; 

70. Лист від 01.11.2022 № 467/11-10 «Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського турніру юних інформатиків  у 2022-2023 навчальному році»; 

71. Лист від 01.11.2022 № 469/11-10 «Про організацію конкурсу «Левеня» 

у 2022-2023 навчальному році»; 

65 Лист від 01.11.2022 № 470/11-10 «Про проведення фінального етапу 

XXIII Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів»;  

66. Лист від 01.11.2022 № 471/11-10 «Про проведення XXII учнівської 

Інтернет-олімпіади з фізики у 2022-2023 навчальному році»; 

67. Лист від 02.11.2022 № 476/11-10 «Про проведення фінального етапу 

XXIX Всеукраїнського турніру юних фізиків»; 

68. Лист від 02.11.2022 № 477/11-10 «Про проведення Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з економіки у 2022-2023 навчальному році»; 

69. Лист від 03.11.2022 № 481/11-10 «Про проведення Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з біології у 2022-2023 навчальному році»; 

70. Лист від 03.11.2022 № 482/11-10 «Про реєстрацію учасників 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023»; 

71. Лист від 04.11.2022 № 483/11-10 «Про проведення ХХІІ Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій у 2022/2023 

навчальному році»; 
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72.  Лист від 04.11.2022 № 484/11-10 «Про проведення Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-олімпіади з математики  у 2022/2023 навчальному році»; 

73. Лист від 11.11.2022 № 499/11-10 «Про алгоритм дій учителів щодо 

реалізації освітнього процесу (у форматі онлайн) за умов відсутності 

електроенергії»; 

74. Лист від 11.11.2022 № 500/11-10 «Про вибірковість відправки завдань 

ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»; 

75. Лист від 11.11.2022 № 501/11-10 «Про оновлення рубрики «Куферок 

корисних застосунків» на сайті Сумського ОІППО»; 

76. Лист  від 14.11. 2022 № 506/11-10 «Методичні рекомендації щодо 

заповнення сторінок класного журналу в 5 класі з іноземних мов (англійська, 

німецька, французька)»; 

77. Лист від 21.11.2022 № 513/11-10 «Інформація про виконання заходів у 

зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні»; 

78. 6. Лист від 21.11.2022 № 514/11-10 «Про заходи з увічнення пам’яті 

захисників України»; 

79. Лист від 22.11.2022 № 517/11-10 «Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики»; 

80. Лист від 22.11.2022 № 518/11-10 «Про проведення  

ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»; 

81. Лист від  22.11.2022 № 519/11-10 «Щодо вшанування пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 

років»; 

82. Лист СОІППО від 02.12.2022 № 532/11-10 «Інформація щодо реалізації 

в Сумській області у 2022-2025 роках Стратегії комунікації з  питань 

євроатлантичної інтеграції України до 2025 року»; 

83. Лист від 08.12.2022 № 540/11-10 «Директору КП СМР 

«Електроавтотранс» Новик А.В.»;  

84. Лист СОІППО від 12.12.2022 № 546/11-10 «Про проходження 

профорієнтаційного тестування здобувачів освіти»; 

85. Лист від 12.12.2022 № 550/11-10 «Про експрес-інформування педагогів 

із питань оформленя сторінок класних журналів 5-х класів НУШ»; 

86. Лист від 12.12.2022 № 551/11-10 «Про змішаний формат проведення  

 ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2022-

2023 н.р.»; 

87. Лист від 12.12.2022 № 554/11-10 «Про надання звіту та заявки на участь 

у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022-

2023 н.р.»; 

88. Лист від 12.12.2022 № 555/11-10 «Про надання інформації учасників 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023»; 

89. Лист від 12.12.2022 № 556/11-10» Про проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2023»; 

90. Лист від 14.12.2022 № 564/11-10 «Про календар першого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023»; 

91. Лист від 15.12.2022 № 571-ОД «Про проведення ІІІ етапу  

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%D0%86%D0%9D%D0%9E%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%9D%D0%90_%D0%96%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%9B_.pdf
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ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів загальної середньої освіти у 

2022-2023 навчальному році»; 

92. Лист від 15.12.2022 № 572/11-10 «Інформація про хід реалізації заходів 

Комплексної обласної програми «Правопорядок на 2021-2025 рока»; 

93. Лист від 19.12.2022 № 574/11-10 «Про проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2023»; 

94. Лист від 19.12.2022 № 575/11-10 «Про проведення всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2023»; 

95. Лист від 21.12.2022 № 579-ОД «Про проведення ІІІ етапу  

ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів 

закладів загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році». 

96. Лист від 21.12.2022 № 582-ОД  «Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів» 

 

 

 



Організаційно-методична діяльність: 

1. організаційно-методичний супровід 
№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу Дата  

проведення 

Загальна 

кількість 

учасників  

Форма 

підбиття 

підсумків  
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Удовиченко І.В., 

Кононенко О.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

української мови та 

літератури 

17.01.2022 58 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

2 
Удовиченко І.В., 

Карпуша В.М. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

фізики 
19.01.2022 32 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

3 
Удовиченко І.В. 

Коренева І.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

трудового навчання 

21.01.2022 34 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

4 
Удовиченко І.В., 

Свєтлова Т.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

математики 

23.01.2022 40 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

5 
Удовиченко І.В., 

Третьякова О.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

історії 

24.01.2022 46 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

6 
Удовиченко І.В., 

Карпуша В.М. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

астрономії 

25.01.2022 6 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

7 
Удовиченко І.В., 

Попов В.Д. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

географії 

26.01.2022 40 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

8 
Удовиченко І.В., 

Леоненко М.П. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

англійської мови 

27.01.2022 44 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

9 
Удовиченко І.В., 

Метейко А.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з хімії 

28.01.2022 34 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

10 Удовиченко І.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

біології 

29.01.2022 34 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

11 
Удовиченко І.В., 

Третьякова О.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

правознавства 

30.01.2022 16 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 



1 2 3 4 5 6 

12 
Удовиченко І.В., 

Леоненко М.П. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

німецької мови 

31.01.2022 14 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

13 
Удовиченко І.В., 

Попов В.Д. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

економіки 

01.02.2022 2 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

14 
Удовиченко І.В., 

Кісільова М.В. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

екології 

02.02.2022 8 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

15 
Удовиченко І.В., 

Леоненко М.П. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

французької мови 
03.02.2022 4 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

16 

Удовиченко І.В., 

Карпуша М.В., 

Кісільова М.В., 

Сердюк О.П., 

Свєтлова Т.В. 

 

Обласна настановна 

нарада 
Фінальний етап               

першого туру конкурсу                

«Учитель року – 2022»: 

організаційні аспекти 

04.02.2022 20 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

17 
Удовиченко І.В. 

Карпуша В.М. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

інформатики 

05.02.2022 28 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

18 Удовиченко І.В. 

Загальні настановні збори 

переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад збори – 

учасників відбірково-

тренувальні збори 

07.02.2022 106 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

19 
Удовиченко І.В., 

Карпуша В.М. 

Обласні настановні збори 

ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

інформаційні технології 

12.02.2022 30 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

20 

Удовиченко І.В., 

Карпуша М.В., 

Кісільова М.В., 

Сердюк О.П., 

Свєтлова Т.В. 

 

Тематична діалогова 

зустріч учасників другого 

(фінального) етапу 

першого туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2022» 

15.02.2022 20 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

21 Удовиченко І.В., 

Обласний «круглий стіл» 

Фінальний етап першого 

туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 

2022» 

17.02.2022 20 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 



1 2 3 4 5 6 

22 

Удовиченко І.В., 

Карпуша М.В., 

Кісільова М.В., 

Сердюк О.П., 

Свєтлова Т.В. 

Обласні урочисті збори 

Фінал другого етапу 

першого туру 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2022» 

18.02.2022 20 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

23 Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар-нарада 

Організація освітнього 

процесу ЗДО в умовах 

воєнного стану  

06.04.2022 145 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО 

 

2. методичний супровід організації освітнього процесу 
 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

переглядів 

(учасників) 

Форма 

підбиття 

підсумків 
 

1 2 3 4 5 6 

Обласні онлайн-семінари 

1 Кісільова М.В. 

Обласний семінар 

Підготовка учнів закладів 

загальної середньої освіти 

до ЗНО  з біології: 

організаційно-методичні 

аспекти 

11.01.2022 200 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Свєтлова Т.В. 

Обласний семінар  

Організаційно-методичні 

аспекти підготовки учнів 

закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО-

2022 з математики 

13.01.2022 
249 . 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар 

Базовий компонент 

дошкільної освіти – 

стратегічний документ 

освітньої галузі 

10.02.2022 1075 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Метейко А.В. 

Обласний семінар  

ЗНО з хімії як складова 

національної системи 

моніторингу якості 

вивчення предмета  

23.02.2022 121 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Коренева І.В. 

Обласний семінар 

Особливості реалізації 

модельних програм 

«Технології» (5-6 кл.) у 

сучасних умовах НУШ 

03.06.2022 86 Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

6 
Удовиченко І.В., 

методисти 

Обласний методичний 

марафон 

Відеомарафон 

методичних векторів 

щодо організованого 

початку 2022-2023 н.р. 

15.08.2022 1200 

Прес-реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

7. Коренева І.В. 

Обласний семінар 

Інтеграція знань з інших 

навчальних предметів у 

проєктній діяльності на 

уроках трудового 

навчання 

02.09.2022 71 Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

8. Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар 

Діяльність закладів 

дошкільної освіти в 

сучасному освітньому 

просторі: актуальні 

аспекти 

14.09.23 682 

Прес-реліз, 

методичні 

рекомендації 

та відеозапис 

на сайті 

СОІППО 

9 

Удовиченко І.В., 

Сукачова Н.М., 

Легкодух В.А. 

Обласний семінар 

Формування предметної 

компетентності в учнів з 

теми «Основи 

міжнародного 

гуманітарного права» 

навчальної програми 

предмета «Захист 

України» 

21.09.2022 147 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

10 Свєтлова Т.В. 

Обласний семінар  

Формування 

математичної 

компетентності засобами 

візуалізації навчальної 

інформації в процесі 

навчання математики  

05.10.2022 78 Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

11 Метейко А.В. 

Обласний науково-

методичний семінар 
Інтеграція змісту предметів 

природничої освітньої 

галузі на уроках хімії 

08.11.2022 91 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

12 Легкодух В.А. 

Обласний семінар 

Формування предметної 

компетентності в учнів з 

теми «Основні риси 

загальновійськового бою» 

навчальної програми 

предмета «Захист України» 

23.11.2022 108 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

13 Міщенко Л.Б. 

Обласний семінар 
Діти раннього  віку – 
особливості організації 
освітнього процесу 

24.11.2022 564 

Прес-реліз на 
сайті СОІППО, 
методичні 
рекомендації 

14 Свєтлова Т.В. 

Обласний семінар  

Завдання Міжнародного 

математичного конкурсу 

«Кенгуру» як засіб 

формування та розвитку 

творчих здібностей у 

процесі навчання 

математики 

25.11.2022 45 Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

https://youtu.be/0Z-Lw9M966M
https://youtu.be/0Z-Lw9M966M


1 2 3 4 5 6 

15 Попов В.Д. 

Обласний семінар  

Навчально-методичний 

комплект з географії та 

економіки як важливий 

інструмент 

компетентнісно 

орієнтованого навчання 

30.11.2022 40 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

Обласні методичні студії, методична сабза 

1 Удовиченко І.В. 

Обласна методична 

студія 

Додекаедр освітніх лотів 
08.08.2022 12 

Прес-реліз на 

сайті  

СОІППО 

2 Удовиченко І.В. 

Обласна методична 

студія 

Методична відкритість та 

фахова компетентність 

26.08.2022 12 

Прес-реліз на 

сайті  

СОІППО 

Обласний практикум, майстерня, студії 

1 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б 

Обласна методична 

майстерня # 1. Сесія 1. 

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти»  

27.01.2022 29  

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласна методична 

майстерня # 1. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти»  

01.06.2022 29  

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласна методична 

майстерня # 2. Сесія 1. 

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти» 

17.05.2022 28 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласна методична 

майстерня # 2. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти» 

07.06.2022 28 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласна методична 

майстерня  # 3. Сесія 1. 
«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти»  

27.10.2022 29 

Прес-реліз, 

методичні 

рекомендації на 

сайті СОІППО 

6 
Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 

Обласна методична 

майстерня  # 3. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у 

закладах дошкільної 

освіти» 

07.12.2022 28 

Прес-реліз, 

методичні 

рекомендації 

на сайті 

СОІППО 



1 2 3 4 5 6 

Обласні творчі групи 

1 Коренева І.В. 

Обласна творча група 

Творче застосування 

традиційних та сучасних 

технологій декоративно-

ужиткового мистецтва на 

уроках трудового 

навчання: представлення 

та аналіз проєктів з теми 

01.12.2022 26 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Кісільова М.В. 

Обласна творча група 

Наукові дослідження на 

уроках біології та 

екології: підсумки роботи 

обласної творчої групи 

06.12.2022 22 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

Обласна школа молодого вчителя, методиста, управлінця 

1 

Удовиченко І.В., 

Іващенко І.І., 

методисти 

відділу 

 

Обласна школа 

майбутнього вчителя-

методиста 

Власна методична 

розробка: специфіка та 

особливості побудови 

31.05.2022 36 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Іващенко І.І. 

Обласна школа молодого 

управлінця 

Оцінювання результатів 

навчання учнів 

10.06.2022 53 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 
Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П. 

Обласна школа 

майбутнього вчителя-

методиста 

Власна методична 

розробка 

27.09.2022 75 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

 

Методичні порадники, колоквіуми, консультпункт 
 

№ 

з/п 
ПІБ Тема 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

переглядів 
 

1 2 3 4 5 

1 Перлик В.В. 

Методичний порадник  
Система оцінювання здобувачів 

освіти як напрям внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освітньої діяльності закладу загальної 

середньої освіти 

11.01.2022 368 

2 Кононенко О.В. 

Методичний порадник 
Особливості підготовки учнів 

закладів загальної середньої освіти 

до ЗНО, ДПА з української мови та 

літератури 

12.01.2022 519 

3 Коренева І.В. 
Методичний порадник 

Організація праці учнів у шкільних 

майстернях 

12.01.2022 163 



1 2 3 4 5 

4 Третьякова О.В. 

Методичний порадник 

Підготовка учнів закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО, ДПА з 

історії України: організаційно-

методичні аспекти 

13.01.2022 145 

5 Іващенко І.І. 

Методичний порадник 

Педагогічний аналіз професійної 

діяльності вчителя 
22.02.2022 70 

6 Сукачова Н.М. 

Методичний порадник 
Інтелектуальні змагання як засіб 

підтримки і розвитку здібних учнів 

 

23.02.2022 55 

7 Кононенко О.В. 

Методичний порадник  
Мовно-літературна освітня галузь 

(українська мова та література) в 

умовах НУШ: актуальні питання, 

практичні орієнтири 

07.04.2022 65 

8 Третьякова О.В. 

Методичний порадник 

Організація освітнього процесу в                    

5 класах за Державним стандартом 

базової середньої освіти в умовах 

реалізації  Нової української школи 

06.04.2022 36 

9 Попов В.Д. 

Методичний порадник 

Сучасні вимоги щодо організації 

освітнього процесу з географії в 

старших класах закладів загальної 

середньої освіти 

08.04.2022 10 

10 Міщенко Л.Б. 

Методичний порадник 

Базовий компонент дошкільної 

освіти: особливості впровадження 

(інваріантна складова) 

11.04.2022 100 

11 Коренева І.В. 

Методичний порадник 

Організаційно-методичні аспекти 

застосування традиційних та 

сучасних технологій декоративно-

ужиткового мистецтва на уроках 

трудового навчання 

14.04.2022 40 

12 Свєтлова Т.В. 

Методичний порадник 

Навчання математики в 5 класі за 

Державним стандартом базової 

середньої освіти  в умовах реалізації 

Концепції «Нова українська школа» 

12.04.2022 45 

13 Іващенко І.І. 

Методичний порадник 

Стратегія розвитку закладу загальної 

середньої освіти 
13.04.2022 39 

14 Попов В.Д. 

Методичний порадник 

Компетентнісний підхід у навчанні 

учнів географії та економіки 

(засобами сучасного уроку) 

15.04.2022 12 



1 2 3 4 5 

15 Сукачова Н.М. 

Методичний порадник 

Формування предметної 

компетентності учнів з розділу 

«Основи національної безпеки» 

навчальної програми предмета 

«Захист України» 

18.04.2022 28 

16 Міщенко Л.Б. 

Методичний порадник 

Базовий компонент дошкільної 

освіти: особливості впровадження 

(варіативна складова) 

19.04.2022 100 

17 Сердюк О.П. 

Методичний порадник 

Освітня галузь «Мистецтво» (5 

клас): орієнтири з упровадження ідей 

Нової української школи 

20.04.2022 47 

18 Курган О.В. 

Методичний порадник 

Проєктування освітньої траєкторії 

професійного розвитку педагогів у 

Новій українській школі»  

26.04.20212 19 

19 Перлик В.В. 

Методичний порадник 

Професійна компетентність 

сучасного керівника закладу 

загальної середньої освіти 

28.04.2022 106 

20 Міщенко Л.Б. 

Методичний порадник 

Планування освітнього процесу в 

умовах осучаснення дошкільної 

освіти 

05.05.2022 100 

21 Кісільова М.В. 

Методичний порадник 

Сучасні напрями охорони природи та 

збалансованого природокористування 

в Україні та світі 

12.05.2022 30 

22 Кононенко О.В. 

Методичний порадник 

Шляхи аналізу літературного твору у 

шкільній практиці: сучасні технології 

роботи з текстом художнього твору 

16.05.2022 20 

23 Сукачова Н.М. 

Методичний порадник 

Формування предметної 

компетентності учнів з з теми 

«Статути Збройних Сил України» 

навчальної програми предмета 

«Захист України» 

18.05.2022 26 

24 Іващенко І.І. 

Методичний порадник 

Особливості організації сучасного 

виховного процесу в новій українській 

школі 

20.05.2022 103 

25 Кісільова М.В. 

Методичний порадник 

Організаційно-методичні аспекти 

дослідної діяльності учнів на уроках 

біології та екології (за результатами 

роботи обласної творчої групи) 

23.05.22 30 



1 2 3 4 5 

26 Метейко А.В. 

Методичний порадник 

Наступність розкриття змісту хімії в 

модельних навчальних програмах 

природничої освітньої галузі в 

умовах реалізації Державного 

стандарту базової середньої освіти 

24.05.2022 48 

27 Третьякова О.В. 

Методичний порадник  
Методичні аспекти формування 

громадянської компетентності учнів 

на уроках суспільних дисциплін» 

25.05.2022 32 

28 Курган О.В. 

Методичний порадник 

Використання сучасних освітніх 

технологій педагогами як умова 

підвищення їх професіоналізму та 

компетентності 

26.05.2022 25 

29 Сердюк О.П. 
Методичний порадник 

Мистецтво у позанавчальній 

діяльності учнів: практичний аспект 

02.06.2022 36 

30 Коренева І.В. 

Методичний порадник 

Особливості реалізації модельних 

програм «Технології» (5-6 кл.) у 

сучасних умовах НУШ 

03.06.2022 73 

31 Метейко А.В.  

Методичний порадник  
Професійна компетентність учителя 

хімії у контексті трудової функції 

«Навчання учнів предметів 

(інтегрованих курсів)» 

07.09.2022 257 

32 Кісільова М.В. 

Методичний порадник 

Використання мобільних застосунків 

на уроках біології та екології як засіб 

мотивації учнів 

08.09.2022 150 

33 Третьякова О.В. 

Методичний порадник 

Реалізація компетентнісного підходу 

до навчання історії у закладах 

загальної середньої освіти 

09.09.2022 214 

34 Сердюк О.П. 

Методичний порадник 

Освітня галузь «Мистецтво»: 

актуальні питання навчання в 

закладах загальної середньої освіти у 

2022-2023 навчальному році 

13.09.2022 170 

35 Перлик В.В. 

Методичний порадник 

Система планування діяльності 

закладу загальної середньої освіти, 

моніторинг виконання поставлених 

завдань 

16.09.2022 83 

36 Курган О.В. 

Методичний порадник  
Академічна доброчесність сучасного 

педагога як компонент професійної 

компетентності 

19.09.2022 32 



1 2 3 4 5 

37 Кононенко О.В. 

Методичний порадник 

Інноваційні методи та моделі 

навчання на уроках зарубіжної 

літератури 

10.10.2022 54 

38 Попов В.Д. 

Методичний порадник 

Інноваційна діяльність вчителя під 

час підготовки та проведення 

сучасного уроку географії 

19.10.2022 356 

39 Третьякова О.В. 

Методичний порадник 

Медіаосвіта та медіа грамотність як 

інструменти формування критичного 

мислення учнів на уроках 

громадянської освіти 

24.10.22 80 

40 Курган О.В. 

Методичний порадник 

Розвиток «soft skills» і «hard skills» як 

необхідна умова вдосконалення 

професійних компетентностей 

сучасного педагога 

26.10.2022 70 

41 

Удовиченко І.В., 

Кісільова М.В., 

Коренева І.В., 

Левенець Н.В., 

Легкодух В.А., 

Метейко А.В., 

Свєтлова Т.В., 

Сердюк О.П., 
Третьякова О.В., 

Трубачова Ю.В. 

Експрес-інформування  

з питань оформлення сторінок 

класних журналів 5-х класів НУШ 

14.12.2022 15693 

 
 

Організаційні форми роботи з обдарованою учнівською молоддю 

(перелік конкурсів, турнірів, змагань, інтернет-олімпіад) 
 

№ 

з/п 
Статус заходу Назва заходу 

Загальна 

кількість 

учасників 

Кількість переможців, призових 

дипломів  

(І, ІІ, ІІІ ступенів) 
 

1 2 3 4 5 

Всеукраїнська учнівська олімпіада 

1 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з хімії 

17 І місце – 4 дипломи 

ІІ місце – 3 дипломи 

ІІІ місце – 1 диплом 

2 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з географії 

20 І місце – 4 дипломи 

ІІ місце – 4 дипломи 

ІІІ місце – 1 диплом 

3 Всеукраїнський ІIІ етап учнівської 

олімпіади з математики 

20 І місце – 2 дипломи 

ІІ місце – 2 дипломи 

ІІІ місце – 1 диплом 

4 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з англійської 

мови 

22 І місце – 3 дипломи 

ІІ місце – 4 дипломи 

ІІІ місце – 3 диплом 



1 2 3 4 5 

5 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з німецької мови 

7 І місце – 3 дипломи 

ІІ місце – 0 дипломів 

ІІІ місце – 0 дипломів 

6 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з французької 

мови 

2 І місце – 2 дипломи 

ІІ місце – 0 дипломів 

ІІІ місце – 0 дипломів 

7 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з історії 

23 І місце – 4 дипломи 

ІІ місце – 1 диплом 

ІІІ місце – 5 дипломів 

8 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з правознавства 

8 І місце – 2 дипломи 

ІІ місце – 1 диплом 

ІІІ місце – 1 диплом 

9 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з економіки 

1 І місце – 0 дипломів 

ІІ місце – 0 дипломів 

ІІІ місце – 1 диплом 

10 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з екології 

4 І місце – 1 диплом 

ІІ місце – 1 диплом 
ІІІ місце – 0 дипломів 

11 Всеукраїнський ІІІ етап учнівської 

олімпіади з біології 

17 І місце – 0 дипломів 

ІІ місце – 3 дипломи 
ІІІ місце – 4 дипломи 

12 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з української 

мови та літератури 

29 І місце – 4 дипломи 

ІІ місце – 5 дипломів 

ІІІ місце – 4 дипломи 

13 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з трудового 

навчання 

17 І місце – 1 диплом 

ІІ місце – 3 дипломи 
ІІІ місце – 4 дипломи 

14 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 
олімпіади з фізики 

16 І місце – 2 дипломи 

ІІ місце – 4 дипломи 
ІІІ місце – 2 дипломи 

15 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з астрономії 

3 І місце – 0 дипломів 

ІІ місце – 0 дипломів 

ІІІ місце – 2 дипломи 

16 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 
олімпіади з інформатики 

14 І місце – 1 диплом 

ІІ місце – 3 дипломи 

ІІІ місце – 2 дипломи 

17 Всеукраїнський IІІ етап учнівської 

олімпіади з 

інформаційних технологій 

15 І місце – 2 дипломи 

ІІ місце – 3 дипломи 
ІІІ місце – 1 диплом 

Міжнародні конкурси 

1 Міжнародний 

Міжнародний україно-

естонський проєкт 

«Міксіке» 
120 

10 дипломів 

2 Міжнародний 

Міжнародний 

математичний конкурс 

«Кенгуру» 

10421 

учнів з 

245 

закладів 

Відмінний результат  – 1218 

Добрий результат – 3697 

Учасники – 5506 

Якість – 47% 



1 2 3 4 5 

3 Міжнародний 

IV етап Міжнародного 

мовно-літературного 

конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 

23 

І ступеня – 1 диплом 

ІІ ступеня – 1 диплом 

ІІІ ступеня – 7 дипломів 

 

ІІ ступеня (учні ЗПТО) – 1 диплом 

4 Міжнародний 

IV етап Міжнародного 

конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика 24 

І ступеня – 1 диплом 

ІІ ступеня – 2 дипломи 

ІІІ ступеня – 1 диплом 

 

ІІІ ступеня (учні ЗПТО) –  диплом 

Всеукраїнські конкурси 

1 Всеукраїнський 

Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати 

мої!»  

10 

номінація «Література» – два 

переможця;  

номінація «Історія України і 

державотворення» – один 

переможець. 

 

Результати методичних напрацювань висвітлено під час участі у 

Міжнародних, Всеукраїнських заходів 

 
№  

з/п 

ПІБ Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Форма 

 участі 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Міжнародні заходи 

1 Коренева І.В. 

VІІІ Міжнародна науково- 

практична конференція 
Modern scientific research: 

achievements, innovations and 

development prospects 

23-25.01.2022 
м. Берлін. 

Німеччина 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

2 Кісільоа М.В. 

VІІ Міжнародна науково- 

практична конференція 
Topical issues of modern 

science, society and education  

29-31.01.2022 
м. Харків,  

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

3 Коренева І.В. 

VІ Міжнародна науково- 

практична конференція 
Innovations and prospects of 

world science 

02-04.02.2022  
м. Ванкувер. 

Канада 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

4 Курган О.В. 

Міжнародна науково- 

практична конференція 
Сучасні тенденції та 

фактори розвитку 

педагогічних та 

психологічних наук 

04-05.02.2022 
м. Київ, 

Україна 
Україна 

5 Курган О.В. 

Міжнародна науково- 

практична конференція 
Актуальні питання сучасних 

педагогічних та 

психологічних наук 

18-19.02.2022 
м. Одеса, 

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 



1 2 3 4 5 6 

6 Кононенко О.В. 

VІІІ Міжнародна науково- 

практична конференція 
Topical issues of modern 

science, society and education  

26-28.02.2022  
м. Харків,  

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

7 
Кононенко О.В., 

Сердюк О.П. 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

Modern research in world 

science  

17-19.04.2022 
м.Львів, 

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

8 Іващенко І.І. 

ХІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Modern directions of scientific 

research development 

20-22.04.2022 
м. Чикаго, 

США 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

9 Іващенко І.І. 

ІХ Міжнародна науково-

практична конференція 
Innovations and prospects of 

world science 

28-30.04.2022 
м. Ванкувер, 

Канада 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

10 Кононенко О.В. 

V Міжнародна науково-

практична конференція 
Академічна культура 

дослідника в освітньому 

просторі: європейський та 

національний досвід  

12-13.05.2022 
м.Суми, 

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

11 Удовиченко І.В. 

Міжнародна педагогічна 

науково-практична 

конференція  

Освіта, освітяни – незламні 

у війні 

18.08.2022 м. Київ Участь 

12 Удовиченко І.В. 
Міжнародна тематична 

локація  

Навчання педагогічної еліти 

18.08.2022 м. Київ Участь 

13 Кісільова М.В. 

ХII Міжнародна науково-

практична конференція 
International scientific 

innovations in human life  
08-10.06.2022 

м. Манчестер, 

Об’єднане 

королівство 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

14 

Удовиченко І.В., 

Метейко А.В., 

Сердюк О.П., 

Третьякова О.В. 

Міжнародна педагогічна 

онлайн-конференція 
Навчання під час війни. Як 

не допустити освітньої 

катастрофи 

08-09.09.2022 
м. Харків, 

Україна 

Участь, 

сертифікат 

15 Сердюк О.П. 

VII Міжнародна науково-

практична конференція 

 Modern research in world 

science 

02-04.10.2022 
м. Львів, 

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

16 Курган О.В. 

Міжнародна інтернет-

конференція  

The place of Ukrane in the 

development of word science 

14.11.2022 
м. Черкаси, 

Україна 

Участь, 

стаття 

сертифікат 



1 2 3 4 5 6 

17 Сердюк О.П. 

Х Міжнародна науково-

практична конференція 

 Modern research in world 

science 

25-27.12.2022 
м. Львів, 

Україна 

Участь, 

стаття, 

сертифікат 

Всеукраїнські заходи  

1 
Перлик В.В., 

Третьякова О.В. 

Всеукраїнська науково-

практична онлайн-

конференція  

Професійна діяльність 

учителя в умовах цифрової 

трансформації освіти  

07-14.04.2022 м. Хмельницький 
Участь, 

стаття, 

сертифікат 

2 

Іващенко І.І., 

Метейко А.В., 

Перлик В.В., 

Третьякова О.В. 

VІ Всеукраїнська науково-

методична практична 

конференція  
Особистісно-професійна 

компетентність: теорія і 

практика 

19.05.2022 м. Суми 

Участь, 
стаття, 

сертифікат 

3 

Кононенко О.В., 

Коренева І.В., 

Метейко А.В., 

Попов В.Д., 

Свєтлова Т.В., 

Сердюк О.П., 

Сукачова Н.М., 

Третьякова О.В. 

VІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція  
Інноваційні технології 

розвитку особистісно-

професійної 

компетентності педагогів в 

умовах післядипломної 

освіти 

27.05.2022 
м. Суми 

Участь, 

сертифікат, 

стаття 

4 Міщенко Л.Б. 

Всеукраїнський онлайн 

марафон  
Реалізація змісту 

Державного стандарту 

дошкільної освіти в 

парціальних програмах 

(серія із 7 онлайн 

зустрічей) 

02.06-

18.08.2022 
м. Київ Участь, 

сертифікат 

5 Сердюк О.П. 

Всеукраїнський вебінар 

Українське мистецтво у 

світовому просторі: імена і 

долі 

09.06.2022 
м .Київ Участь, 

сертифікат 

6 Міщенко Л.Б. 

Всеукраїнський тренінг з 

підготовки тренерів за 

інноваційною системою 

освіти та піклування за 

дітьми раннього та 

дошкільного віку  
Mr. Leader (Education&Care) 

14-15.06.2022 
м .Київ Участь, 

сертифікат 

7 Міщенко Л.Б. 

Всеукраїнська інтернет 

конференція 

«Освітній процес в 

закладах дошкільної освіти 

в умовах військового 

16.06.2022 
м .Київ Участь, 

сертифікат 
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стану: теорія, практика, 

інновації 

8 Удовиченко І.В. 

Всеукраїнська методична 
нарада  
Зміни у навчальних 
програмах для закладів 
загальної середньої освіти 

17.08.2022 м .Київ Участь 

9 Третьякова О.В. 

Всеукраїнський вебінар  
Особливості викладання 
курсу «Україна і світ. Вступ 
до історії та громадянської 
освіти» 

17.08.2022 м .Київ Участь 

10 Удовиченко І.В. 

Всеукраїнська нарада 
Якість освіти у 2022- 
2023 н.р. 

19.08.2022 м .Київ Участь 

11 Удовиченко І.В. 
Всеукраїнський семінар 

Змішане навчання в умовах 

війни 

13.09.2022 м. Київ Участь 

12 Удовиченко І.В. 

Всеукраїнський 

діджитал-діалог 

Освіта і наука: разом до 

перемоги 

15.09.2022 м. Київ Участь 

13 Попов В.Д. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 
104-а річниця від дня 

народження Василя 

Сухомлинського 

11-12.10.2022 м. Кропивницький 
Участь, 

сертифікат 

14 Попов В.Д. 

Всеукраїнська наукова 

конференція 
Сьомі Сумські географічні 

читання. 

14-16.10.2022 м. Суми 
Участь, 

сертифікат 

15 
Удовиченко І.В., 

Третьякова О.В. 

Всеукраїнський семінар 

Фінальний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2022» у 

номінації «Правознавство» у 

воєнних умовах 

27.10.2022 м. Київ Участь 

16 
Удовиченко І.В., 

Кісільова М.В. 

Всеукраїнський воркшоп 

Фінальний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2022» у 

номінації «Біологія» в 

умовах воєнного стану 

02.11.2022 м. Київ Участь 

17 Удовиченко І.В. 

Всеукраїнський 

презентаційний вебінар 

Академія ефектив-ного 

управління закладами 

загальної середньої освіти 

03.11.2022 м. Київ Участь 
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18 
Кісільова М.В., 

Метейко А.В. 

V Всеукраїнській науково-

методичній конференції 
Здоров’я, добробут, 

безпека, освіта для сталого 

розвитку 

15.11.2022 

Сумський 

ОІППО 

Участь, 

виступ, 

стаття,  

сертифікат 

19 

Удовиченко І.В., 

Свєтлова Т.В 

Кісільова М.В. 

Метейко А.В. 

Третякова О.В., 

Сукачова Н.М. 

Всеукраїнська онлайн-

нарада-семінар  

Організація роботи з 

обдарованою молоддю в 

умовах 

надзвичайних   ситуацій та 

викликів сучасності» року 

22.11.2022 
м .Київ 

Участь 

20 Сердюк О.П. 

Всеукраїнський вебінар 

Українське мистецтво у 

світовому просторі: імена і 

долі 

28.11.2022 
м .Київ Участь, 

сертифікат 

 
 

Інформаційно-просвітницька діяльність 
(публікація та видання друкованих праць, електронної версії матеріалів, 

розміщення на сайті тощо); 

Протягом звітного періоду видано друковані праці на допомогу 

методисту, учителю: 

Методичний супровід професійної та організаційної діяльності 

Управління освітнім процесом 

Іващенко І.І. Андрагогічний підхід до планування роботи заступника 

директора з навчально-виховної роботи з педагогами закладу загальної 

середньої освіти.  Innovations and prospects of world science : матеріали  

ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (28-30 квітня 2022 року). 

Ванкувер, Канада. 2022. С.423–431.  

Іващенко І.І. Методичний супровід професійного зростання вчителя нової 

української школи (андрагогічний підхід).  Modern directions of scientific 

research development : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (20-22 квітня 2022 року). Чикаго, США. 2022. С.191–200.  

Перлик В.В. Використання сучасних інформаційних та Web-технологій  у 

діловодстві закладу загальної середньої освіти. Професійна діяльність учителя в 

умовах цифрової трансформації освіти. Всеукраїнська науково-практична 

онлайн-конференція (07-14 квітня 2022 року) / Зб. наук. та наук.-метод. пр. 

[ред. кол. І.Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 

2022. С.116–120. 

Перлик В.В. Професійні компетентності сучасного керівника закладу 

загальної середньої освіти  в контексті професійного стандарту. Освіта 

Сумщини. 2022. № 1 (53). С.9–13. 

Методичний супровід професійної діяльності та організаційної 

діяльності:  

Теорія – методика – практика: каталог публікацій працівників навчально-

методичних  відділів    комунального   закладу    Сумський  обласний   інститут 



післядипломної педагогічної освіти (2021 рік) / уклад. О.П. Сердюк,  

О.В. Курган; за ред. І.В. Удовиченко. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2022. 20 c. 

Udovychenko I. Modernization of natural science education in the context of 

teacher  training ∕ Bilyk V., Vysochan L., Kyrylenko K., etc. ∕∕ Revista romaneasca 

pentru educatie multidimensionala. – Romania: Lumen, 2022. – Vol.14. –  

No (1Sup1). –Р. 25-48.   

Udovychenko I. Environmental taxation assessment on clean technologies 

reducing carbon emissions cost-effectively: Sustainability: New trends in sustainable 

supply chain and logistics management: Special issue. – Switzerland: MDPI,   

2022. – Vol. 14. – No 21. – 968 a. 

Навчальні дисципліни у школі 

Українська мова та література 

Кононенко О.В. Академічна культура й етика вчителів української мови 

та літератури як складові професійної компетентності. Академічна культура 

дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : 

матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  здобувачів вищої 

освіти і молодих учених, (12-13 травня 2022 року) Суми, Україна. 2022.  

С. 129–133. 

Кононенко О.В. Професійна компетентність учителя української мови та 

літератури як запорука ефективності освітнього процесу. Інноваційні технології 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти : збірник наукових статей / за заг. ред. Г. Л. Єфремової.  

Суми, 2022.  С.346–349. 

Кононенко О.В.  Формувальне оцінювання як інструмент удосконалення 

процесів навчання оцінювання без знецінювання. Topical issues of modern 

science, society and education : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, (26-28 лютого 2022 року) Харків, Україна. 2022. С. 532–539. 

Мовно-літературна освітня галузь: 5-6 класи (адаптаційний цикл) Нової 

української школи: методичний посібник для вчителів закладів загальної 

середньої освіти / уклад. О.В. Кононенко; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2022. 105 с. 

Математика 

Математична освітня галузь: 5-6 класи (адаптаційний цикл) Нової 

української школи: методичний посібник для вчителів закладів загальної 

середньої освіти / уклад. Т.В. Свєтлова; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2022. 64 с. 

Свєтлова Т.В. Використання засобів візуалізації в процесі навчання 

математики в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Освіта 

Сумщини. 2022. № 3 (55). С. 16–20. 

Свєтлова Т. Навчання математики в 5 класі за Державним стандартом 

базової середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа». Освіта Сумщини. 2022. № 2 (54). С. 7–10. 

Свєтлова Т.В. Самоосвітня діяльність учителя математики Нової 

української школи: андрагогічний аспект. Освіта Сумщини. 2022. № 1 (53).  

С. 33–37. 



Свєтлова Т.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів з 

математики в 5 класі за Державним стандартом базової середньої освіти в 

умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Інноваційні технології 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти: збірник наукових статей / за заг. ред. Г.Л. Єфремової.  

Суми, 2022.  С. 87–90.   

Інформатика 

Інформатична освітня галузь: 5-6 класи (адаптаційний цикл) Нової 

української школи: методичний посібник для вчителів закладів загальної 

середньої освіти / уклад. Т.В. Свєтлова; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2022. 50 с. 

Історія 

Громадянська та історична освітня галузь: 5-6 класи (адаптаційний цикл) 

Нової української школи: методичний посібник для вчителів закладів загальної 

середньої освіти / уклад. О.В. Третьякова; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2022. 59 с. 

Третьякова О.В. Діджиталізація – як засіб формування інформаційно-

цифрової компетентності учасників освітнього процесу в новій українській 

школі Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей / за заг. ред. 

Г.Л. Єфремової.  Суми, 2022.  С.239–241. 

Третьякова О.В. Професійна компетентність учителя як складова 

реалізації нового державного стандарту базової середньої освіти. Професійна 

діяльність учителя в умовах цифрової трансформації освіти. Всеукраїнська 

науково-практична онлайн-конференція (07-14 квітня 2022 року) / Зб. наук. та 

наук.-метод. пр. [ред. кол. І.Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: 

Видавництво ХОІППО, 2022. С. 321–326. 

Третьякова О.В. Формування в учнів ціннісних орієнтирів на уроках 

історії як основа життєвого вибору та успішної самореалізації особистості. 

Освіта Сумщини. 2022. № 3. С.12–15. 

Правознавство 

Третьякова О.В. Міжнародне гуманітарне право як засіб формування 

загальнолюдських цінностей і прав людини на уроках суспільних дисциплін  

Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика : збірник 

наукових статей  VІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (19 травня 

2022 року) / за заг. ред. Л.В. Сєрих. – Суми: НІКО, 2022. С. 108–110.  

Біологія 

Кісільова М.В. Віртуальні екскурсії з біології в умовах дистанційного 

навчання. International scientific innovations in human life : матеріали  

ХII Міжнародної науково-практичної конференції, (08-10 червня 2022) 

Манчестер, Об’єднане королівство.2022. С. 442–447. 

Кісільова М.В. Самоосвітня діяльність вчителя біології як умова 

підвищення ефективності освітнього процесу в закладі загальної середньої 

освіти: андрагогічний підхід. Topical issues of modern science, society and 

education : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції,  

(29-31 січня 2022) Харків, Ураїна.2022. С. 839-844. 



Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь: 5-6 класи 

(адаптаційний цикл) Нової української школи: методичний посібник для 

вчителів закладів загальної середньої освіти / уклад. М.В. Кісільова; за ред. 

І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2022. 82 с. 

Кісільова М.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів  

5-х класів у новій українській школі. Здоров’я, добробут,безпека, освіта для 

сталого розвитку : збірник статей V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (15 листопада 2022 року, м. Суми) / за заг. ред. В.М. Упенської. 

Суми: ФОП Цьома С.П., 2022. С. 159-163. 

Географія  

Попов В.Д. Використання інтегрованих завдань у вивченні географії. 

Сьомі Сумські наукові географічні читання: зб. матер. Всеукр. наук. конф.,  

м. Суми, 14-16 жовтня 2022 р. Суми, 2022. С.66–70. 

Попов В.Д. Національно-патріотичне виховання учнів засобами шкільної 

географії в контексті педагогіки партнерства. Педагогика партнерства: реалії 

та перспективи: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кропивницький,  

11-12 жовтня 2022 р. Кропивницький, 2022. С. 249-255. 

Попов В.Д. Особливості розвитку професійної компетентності вчителів 

географії в контексті модернізації змісту освіти. Інноваційні технології 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти : збірник наукових статей / за заг. ред. Г.Л. Єфремової. 

Суми, 2022. С. 358–361.  

Попов В.Д. Формування предметних і ключових компетентностей учнів 

на уроках географії на прикладі дослідження. Освіта Сумщини. 2022. № 3.  

С. 20-27. 

Попов В.Д. Якість освіти: прагматичний аспект з географії. Освіта 

Сумщини. 2022. № 1 (53). С. 30–33. 

Хімія 

Метейко А.В. Інформаційно-цифрова компетентність педагога як 

невід'ємна складова його професійного розвитку Інноваційні технології 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти : збірник наукових статей / за заг. ред. Г.Л. Єфремової. 

Суми, 2022. С. 213–216. 

Метейко А.В. Професійний розвиток учителя як складова освіти дорослих. 

Особистісно-професійна компетентність педагога : теорія і практика : 

збірник наукових статей / за заг. ред. Л.В. Сєрих.  Суми : НІКО, 2022. С. 61–65. 

Природнича освітня галузь: 5-6 класи (адаптаційний цикл) Нової 

української школи: методичний посібник для вчителів закладів загальної 

середньої освіти / уклад. А.В. Метейко; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2022. 88 с. 

Метейко А.В. Медіаграмотність як засіб формування 

здоров’язбережувальної компетентності на уроках хімії. Здоров’я, добробут, 

безпека, освіта для сталого розвитку : збірник наукових статей / за заг. ред. 

В.М. Успенської. Суми : НВВ СОІППО, 2022. С. 169–177.  

Іноземні мови (англійська, німецька, французька) 

Леоненко М.П. Формування іншомовної соціокультурної компетентності 



учнів початкової школи. Освіта Сумщини. 2022. № 1 (51). С.17–19. 

Зарубіжна література 

Кононенко О.В. Модель «перевернутого навчання» на уроках зарубіжної 

літератури: сутність, потенціал, етапи організації уроку. Modern research in 

world science : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції,  

(17-19 квітня 2022 року) Львів, Україна. 2022. С. 649–656.  

 «Захист України»  

Сукачова Н.М. Використання діяльнісного підходу до навчання учнів на 

уроках предмета «Захист України». Освіта Сумщини. 2022. № 2 (54). С.17–24. 

Сукачова Н.М. Особливості навчання змісту теми «Індивідуальні дії 

солдата та взаємодії у складі двійок та груп» на уроках предмета «Захист 

України» у закладах загальної середньої освіти : методичні рекомендації / за 

ред. І. В. Удовиченко Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2022. 49 с. 

Сукачова Н.М. Формування математичної компетентності учнів на 

уроках предмета «Захист України». Освіта Сумщини. 2022. № 1 (53). С.20–26. 

Сукачова Н.М. Якість освіти: прагматичний аспект предмета «Захист 

України». Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти : збірник наукових 

статей / за заг. ред. Г. Л. Єфремової. Суми, 2022. С.45–48. 

Фізична культура 

Освітня галузь «Фізична культура» : методичний посібник для вчителів 

закладів загальної середньої освіти, 5-6 класи (адаптаційний цикл) Нової 

української школи / уклад. М.В. Кісільова; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ 

КЗ СОІППО, 2022. 58 с. 

Трудове навчання 

Коренева І.В. Організація праці учнів у навчальних майстернях. Modern 

scientific research: achievements, innovations and development prospects: 

матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 січня  

2022 року). Берлін. Німеччина. 2022. С.382–387. 

Коренева І.В. Про формування ключової компетентності «навчання 

впродовж життя» в учнів закладів загальної середньої освіти на уроках 

«Технології (трудове навчання)». Інноваційні технологій розвитку особистісно-

професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: 

збірник наукових статей : збірник наукових статей / за заг. ред.  

Г.Л. Єфремової. Суми, 2022. С. 128–130.  

Коренева І.В. Творче застосування традиційних і сучасних технологій 

декоративно-ужиткового мистецтва на уроках трудового навчання. Освіта 

Сумщини. 2022. № 1 (51). С. 49–52. 

Коренева І.В. Творчий проєкт як засіб інтеграції різнопредметних знань на 

уроках трудового навчання. Innovations and prospects of world science: матеріали 

VІ Міжнародної науково-практичної конференції (02-04 лютого 2022 року). 

Ванкувер. Канада. 2022. С.416–421. 

Технологічна освітня галузь: 5-6 класи (адаптаційний цикл) Нової 

української школи: методичний посібник для вчителів закладів загальної 

середньої освіти / упор. І.В. Коренева; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2022. 52 с. 



Мистецтво 

Мистецька освітня галузь: 5-6 класи (адаптаційний цикл) Нової 

української школи: методичний посібник для вчителів закладів загальної 

середньої освіти / уклад. О.П. Сердюк; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2022. 48 с. 

Сердюк О.П. Андрагогічний підхід до формування професійної 

компетентності вчителя мистецтва. Modern research in world science : матеріали 

І Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 квітня 2022 року). Львів, 

Україна. 2022. С. 727–733. 

Сердюк О.П. Орієнтири упровадження ідей нової української школи у 

5 класі: освітня галузь «Мистецтво». Modern research in world science: матеріали 

VII Міжнародна науково-практична конференція (02-04-жовтня 2022 року). 

Львів, Україна. 2022. С. 587–582. 

Сердюк О.П. Підготовка вчителя мистецтва до участі в конкурсах 

педагогічної майстерності: андрагогічні аспекти. Інноваційні технології 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти: збірник наукових статей / за заг. ред. Г.Л. Єфремової. 

Суми, 2022. С. 361–364. 

Сердюк О.П. Розвиток творчих здібностей учнів засобами мистецтва у 

позанавчальній діяльності. Modern research in world science: матеріали  

Х Міжнародна науково-практична конференція (25-27 грудня 2022 року). Львів, 

Україна. 2022. С. 587–582. 
Виховна робота 

Іващенко І.І. Батьківські збори як складова роботи з батьками. 

Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика : збірник 

наукових статей / за заг.  ред. Л.В. Сєрих.  Суми : НІКО, 2022. С. 34–37.  

Дошкільне виховання 

Міщенко Л.Б. У фокусі уваги – діти раннього віку: особливості 

організації освітнього процесу. Освіта Сумщини. 2022. № 1 (53). С.35–38. 

Міщенко Л.Б. Взаємодія педагогів з родинами вихованців в умовах 

осучаснення дошкільної освіти: методичні  рекомендації / укл. Л. Б. Міщенко; 

за ред. І.В. Удовиченко. Суми. Ніко: 2022. 50 с.   

Міщенко Л.Б. Національно-патріотичне виховання дошкільників – 

сучасний погляд Освіта Сумщини.  2022. № 3 (55). С. 30-36. 

Передовий педагогічний досвід 

Курган О.В. Андрагогічні аспекти підвищення професійної 

компетентності педагогів у сучасних умовах. Сучасні тенденції та фактори 

розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, м. Київ, 4-5 лютого 2022 року. Київ: ГО «Київська 

наукова організація педагогіки та психології», 2022. С. 89–92. 

Курган О.В. Розвиток і реалізація творчого потенціалу учителя базової та 

профільної школи в умовах упровадження Концепції Нової української школи. 

Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 18-19 лютого 2022 

року. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2022. С. 69–71. 



Курган О.В. Моніторингові дослідження як механізм вивчення 

передового  педагогічного досвіду. Місце України у розвитку світової науки: 

матеріали CХІІ міжнародної інтернет-конференції (14 листопада 2022 року) 

Черкаси, Україна. 2022. С. 86–91.  

 

З метою інформування вчителів області за напрямом НУШ, на сайті КЗ 

СОІППО створено рубрику «Куферок корисних застосунків» 

(https://cutt.ly/U1hwzOg). У ній розміщено добірки навчальних матеріалів та 

електронних навчальних ресурсів для: 

 учителів дев’яти освітніх галузей, які працюють у 5-х класах за 

Державним стандартом базової середньої освіти 2020 року (електронні версії: 

модельних програм, підручників, навчальних посібників; перелік безкоштовних 

і загальнодоступних електронних платформ та навчальних платформ); 

 учителів-предметників (21 навчальний предмет), які працюють у 6-11-х 

класах за Державним стандартом базової загальної середньої освіти 2011 року 

(електронні версії: модельних програм, підручників, навчальних посібників; 

перелік безкоштовних і загальнодоступних електронних платформ та 

навчальних платформ);; 

 для педагогів закладів дошкільної освіти;   

– поради методистів СОІППО. 

Окрім того, на допомогу педагогам області – постійне оновлення мобільної 

сторінки методиста на сайті КЗ СОІППО, де протягом року було висвітлено, окрім 

прес-релізів, прес-анонсів, інформацію:  

У період воєнного стану: 

– 40 ігор з дітьми у темряві; 

– волонтерський рух;  

– відновлювальна енергетика – ключ до енергетичної незалежності 

України;  

– фізична активність під час війни;  

– як правильно заряджати портативний акумулятор, щоби не вибухнув: 

правила користування;  

– енергозабезпечення в умовах економії електроенергії;  

– цікаві та корисні активності учнів під час дистанційного навчання;  

– основні правила поведінки учнів під час воєнного стану;  

– основні правила поведінки під час хімічної, ядерної небезпеки;  

– навчання з питань мінної небезпеки; 

– найбільш поширені вибухонебезпечні предмети (міни) ; 

– алгоритми дій громадянина в разі виявлення потерпілого, який 

знаходиться без свідомості (домедична допомога) ; 

– фосфорні бомби: чим небезпечні та як захиститися;  

– онлайн-курс для освітян «Психологічна безпека дорослих та дітей під час 

повітряної тривоги у школі». 

– до уваги педагогів: онлайн-курс із цивільної безпеки;  

– інтерактивні онлайн-відео з мінної безпеки для учнів; 

– до уваги педагогів: онлайн-курс із цивільної безпеки; 

– як надати першу домедичну допомогу: корисні посиланн; 

https://cutt.ly/U1hwzOg
http://www.soippo.edu.ua/index.php/45-2010-11-24-15-06-39/5298-40-igor-z-ditmi-u-temryavi
http://www.soippo.edu.ua/index.php/45-2010-11-24-15-06-39/5224-volonterskij-rukh
http://www.soippo.edu.ua/index.php/46-uncategorised/5197-vidnovlyuvalna-energetika-klyuch-do-energetichnoji-nezalezhnosti-ukrajini
http://www.soippo.edu.ua/index.php/46-uncategorised/5197-vidnovlyuvalna-energetika-klyuch-do-energetichnoji-nezalezhnosti-ukrajini
http://www.soippo.edu.ua/index.php/45-2010-11-24-15-06-39/5284-fizichna-aktivnist-pid-chas-vijni
http://www.soippo.edu.ua/index.php/45-2010-11-24-15-06-39/5278-yak-pravilno-zaryadzhati-portativnij-akumulyator-shchobi-ne-vibukhnuv-pravila-koristuvannya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/45-2010-11-24-15-06-39/5278-yak-pravilno-zaryadzhati-portativnij-akumulyator-shchobi-ne-vibukhnuv-pravila-koristuvannya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/45-2010-11-24-15-06-39/5276-energozabezpechennya-v-umovakh-ekonomiji-elektroenergiji
http://www.soippo.edu.ua/index.php/45-2010-11-24-15-06-39/5230-tsikavi-ta-korisni-aktivnosti-uchniv-pid-chas-distantsijnogo-navchannya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4822-osnovni-pravila-povedinki-uchniv-pid-chas-voennogo-stanu
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4828-osnovni-pravila-povedinki-pid-chas-khimichnoji-yadernoji-nebezpeki
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4833-navchannya-z-pitan-minnoji-nebezpeki
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4838-najbilsh-poshireni-vibukhonebezpechni-predmeti-mini
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4868-algoritmi-dij-gromadyanina-v-razi-viyavlennya-poterpilogo-yakij-znakhoditsya-bez-svidomosti-domedichna-dopomoga
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4868-algoritmi-dij-gromadyanina-v-razi-viyavlennya-poterpilogo-yakij-znakhoditsya-bez-svidomosti-domedichna-dopomoga
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4895-fosforni-bombi-chim-nebezpechni-ta-yak-zakhistitisya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/5080-onlajn-kurs-dlya-osvityan-psikhologichna-bezpeka-doroslikh-ta-ditej-pid-chas-povitryanoji-trivogi-u-shkoli
http://www.soippo.edu.ua/index.php/5080-onlajn-kurs-dlya-osvityan-psikhologichna-bezpeka-doroslikh-ta-ditej-pid-chas-povitryanoji-trivogi-u-shkoli
http://www.soippo.edu.ua/index.php/5166-do-uvagi-pedagogiv-onlajn-kurs-iz-tsivilnoji-bezpeki
http://www.soippo.edu.ua/index.php/46-uncategorised/5195-interaktivni-onlajn-video-z-minnoji-bezpeki-dlya-uchniv
http://www.soippo.edu.ua/index.php/5166-do-uvagi-pedagogiv-onlajn-kurs-iz-tsivilnoji-bezpeki
http://www.soippo.edu.ua/index.php/5100-yak-nadati-pershu-domedichnu-dopomogu-korisni-posilannya


– поради щодо реалізації активностей учнів під час перебування у 

бомбосховищах; 

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану 

– списки навчальних програм і літератури, рекомендованих МОН України 

до використання у 2022-2023 навчальному році;  

– електронні версії оригінал-макетів підручників для 5 класу НУШ;  

– всеукраїнська школа онлайн;  

– електронні версії підручників для учнів закладів загальної середньої 

освіти;  

– методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах 

освіти у 2022-2023 н.р. 

– від сьогодні розпочинається телетрансляція відеоуроків для школярів 5–

11 класів;  

– про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти 

в умовах воєнного стану;  

– організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти;  

– навчання математики в умовах воєнного стану; 

– тривають телетрансляції уроків для 1–11 класів: розклад на цей тиждень;  

– організація процесу навчання хімії в умовах воєнного стану; 

– на допомогу вчителю історії в умовах воєнного стану;  

– на допомогу вчителю предмета «Захист України» в умовах воєнного 

стану;  

– щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання; 

– навчання географії в умовах воєнного стану: простір можливостей; 

– керівникам закладів загальної середньої освіти під час воєнного стану;  

– рекомендації для вчителів хімії щодо проведення навчальних занять з 

предмета в умовах воєнного стану;  

– організація освітнього процесу під час вивчення української мови та 

літератури в умовах воєнного стану;  

– електронні версії підручників; 

– організація процесу навчання біології в умовах воєнного стану; 

– на допомогу вчителю правознавства в умовах воєнного стану; 

– навчання іноземної мови в умовах воєнного стану: адаптація до нових 

умов; 

– дистанційний формат взаємодії: методична допомога;  

– всеукраїнські електронні застосунки від МОН України;  

– організація освітнього процесу з трудового навчання (технологій) в 

умовах воєнного стану;  

– на допомогу вчителю історії в умовах воєнного стану;  

– використанння Mozabook на уроках математики в умовах воєнного стану;  

– превентивне виховання учнів в умовах воєнного стану. 

Підготовка до НМТ: 

– методичні рекомендації щодо написання мотиваційного  листа; 

– готуємося до Національного мультипредметного тесту з історії України;  

– особливості підготовки до Національного мультипредметного тесту з 

математики в умовах воєнного стану;  
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– особливості підготовки до Національного мультипредметного тесту з 

української мови в умовах воєнного стану. 

Пам’ятні дати:  

– загальнонаціональна хвилина мовчання; 

– 9 листопада – день української писемності та мови;  

– 21 вересня – Міжнародний день миру; 

– День пам’яті жертв Бабиного Яру; 

– 28 жовтня – День визволення України від нацистських загарбників; 

– 20 листопада – Міжнародний день дитини; 

– 21 листопада – День Гідності та Свободи; 

– День пам’яті жертв Голодомору; 

– 10 грудня – міжнародний день прав людини; 

– 16 днів проти насильства.  

Цікава інформація: 

– в Україні запускається освітній хаб Google знання;  

– сhromebook для освіти ; 

– освітній мобільний застосунок «AR BOOK»;  

– гідрометеорологічна служба України – завжди на передовій!;  

– економимо електроенергію: які прилади в квартирі найбільш 

енерговитратні та як споживати менше;  

– географічні інформаційні системи – на службі Збройних Сил України;  

– ґрунт як головне джерело багатства на землі. 

 

Інші форми роботи працівників відділу: 

1. Висвітлення інформації про підсумки проведених заходів на сайті 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(Удовиченко І.В., Сердюк О.П., методисти відділу). 

2. Дистанційна методична допомога педагогічним працівникам області в 

умовах воєнного стану (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., методисти відділу). 

3. Індивідуальні консультації вчителів області з тематичних питань в 

умовах воєнного стану (відповідно до індивідуальних робочих планів 

методистів). 

4. Організація та проведення першого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2022» (номінації: «Біологія», «Інформатика», «Основи 

правознавства», «Мистецтво» (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., Карпуша В.М., 

Кісільова М.В., Третьякова О.В., Свєтлова Т.В.) (наказ Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.11.2021 № 568-ОД 

«Про умови та порядок проведення першого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2022»; наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 08.12.2021 № 639-ОД «Про внесення змін до наказу 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 

03.11.2021 № 568-ОД»). 
5. Організація та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із навчальних предметів (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., Карпуша В.М., 

Кісільова М.В., Кононенко О.В., Коренева І.В., Леоненко М.П., Метейко А.В., 

Попов В.Д., Свєтлова Т.В., Третьякова О.В.) (наказ Департаменту освіти і 
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науки Сумської обласної державної адміністрації від 21.12.2021 № 664-ОД 

«Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів та участь команд учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2021/ 2022 навчальному році»). 
6. Організація та проведення відбірково-тренувальних зборів 

переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у 2022 році (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., Карпуша В.М., 

Кісільова М.В., Кононенко О.В., Коренева І.В., Леоненко М.П., Метейко А.В., 

Попов В.Д., Свєтлова Т.В., Третьякова О.В.) (наказ Сумського ОІППО від 

03.02.2022 № 17-ОД «Про проведення відбірково-тренувальних зборів 

переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів у 2022 році»). 

7. Методичні рекомендації щодо особливостей підготовки до 

Національного мультипредметного тесту в умовах воєнного стану: українська 

мова; математика; історія України (Кононенко О.В., Свєтлова Т.В.,  

Третьякова О.В.); 
8. Координація діяльності та методичний супровід Міжнародних проєктів:  

– «Міксіке» (Удовиченко І.В. (договір про співпрацю);  

– «Афлатот» із соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку 

(Міщенко Л.Б.) (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2016 № 46 

«Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного 

віку»);  

– The LEGO Foundation «Сприяння освіті» (Міщенко Л.Б.) (наказ 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації  

від 29.12.2018 № 833-ОД «Про забезпечення реалізації проєкту «Сприяння 

освіті в закладах дошкільної освіти»); 

9. Робота у складі експертних комісій (Удовиченко І.В., Іващенко І.І., 

Сердюк О.П.), експертних груп (Міщенко Л.Б.) із рецензування власних 

методичних розробок педагогів області. 

10. Співпраця з вищими закладами освіти (СумДУ, СНАУ, СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, ГНПУ імені Олександра Довженка) (Удовиченко І.В.,  

Сердюк О.П., методисти відділу). 

11. Організація проведення першого туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2023» (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., Легкодух В.А., 

Третьякова О.В., Кісільова М.В., Курган О.В.) (наказ  Департаменту освіти і 

науки Сумської облдержадміністрації від 24.11.2022 № 420-ОД Про умови та 

порядок проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2023»). 

12. Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2022-2023 н.р. (Удовиченко І.В., методисти відділу) 

(Наказ Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

від 06.10.2022 № 241-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році».) 
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