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Звіт 
навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
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ЗВІТ
навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за І півріччя 2020 року


Навчально-, науково-методичне забезпечення освітнього процесу 
закладів освіти області

Управлінська діяльність:
І. Нормативно-правовий супровід освітнього процесу:
Проєкти наказів Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації:
Наказ від 08.01.2020 № 6-ОД «Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 18.12.2019 № 801-ОД»;
	Наказ від 10.01.2020 № 12-ОД «Про підсумки відбіркового етапу другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»;
	Наказ від 10.01.2020 № 13-ОД «Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 02.12.2019 № 775-ОД «Про проведення другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»;
	Наказ від 10.02.2020 № 71-ОД «Про підсумки фінального етапу другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»;
	Наказ від 12.02.2020 № 96-ОД «Про вивчення питання щодо організації освітнього простору в початкових класах закладів загальної середньої освіти»;
Наказ від 26.02.2020 № 136-ОД «Про участь учнів у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики»;
	Наказ від 26.02.2020 № 137-ОД «Про участь учнів у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій»;
	Наказ від 26.02.2020 № 135-ОД « Про участь учнів у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання»;
	Наказ від 28.02.2020 № 153-ОД «Про участь учнів у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства»;
Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 28.02.2020 № 157-ОД «Про участь учнів у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології»;
	Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 28.02.2020 № 160-ОД «Про участь учнів у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології»;
Наказ від 28.02.2020 № 162-ОД «Про участь учнів у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії»;
	Наказ від 28.02.2020 № 164-ОД «Про участь учнів у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії»;
	Наказ від 28.02.2020 № 165-ОД «Про участь учнів у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики»;
	Наказ від 02.03.2020 № 167-ОД «Про організацію та проведення                     IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання»;
	Наказ від 04.03.2020 № 179-ОД «Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019-2020 навчальному році»;
	Наказ від 15.04.2020 № 229-ОД «Про організацію освітнього простору в початкових класах закладів загальної середньої освіти»;
	HYPERLINK "http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018-2019/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97_%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A3_6_%D0%97%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98_%D0%94%D0%9E_%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%A3_794.doc" Наказ від 29.04.2020 № 241-ОД «Про внесення змін до наказу HYPERLINK "http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018-2019/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97_%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A3_6_%D0%97%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98_%D0%94%D0%9E_%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%A3_794.doc" Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від HYPERLINK "http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2018-2019/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97_%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A3_6_%D0%97%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98_%D0%94%D0%9E_%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%A3_794.doc" 15.04.2020 № 229-ОД»;
	Наказ від 21.05.2020 № 260-ОД «Про підсумки обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2020»;
	Наказ від 07.09.2020 № 359-ОД Про умови та порядок проведення першого, другого турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»;
	Наказ від 29.09.2020 № 394-ОД «Про проведення І-ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році»;
	Наказ від 06.10.2020 № 406-ОД «Про проведення І та ІІ етапів       ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році»;
	Наказ від 12.10.2020 № 422-ОД Про організацію та порядок проведення першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»;
	Наказ від 29.10.2020 № 439-ОД «Про проведення І та ІІ етапів ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів закладів загальної середньої освіти у 2020/2020 навчальному році»;
Наказ від 24.11.2020 № 476-ОД «Про проведення другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021».

1.2 Проєкти листів Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації:
Лист від 02.03.2020 від 04.1-15/944 «Про розгляд звернення»;
	Лист від 13.03.2020 № 011-Р/01-17 «Про розгляд звернення»;
	Лист від 05.05.2020 № 04.1-13/1856 «Про неприпустимість використання напрацювань, методичних матеріалів та ігрових комплектів Six Brix та Lego Play Box з комерційною метою»;
	Лист від 12.05.2020 № 04.1-13/1947 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи» ;
	Лист від 21.05.2020 № 04.1-12/2103 «Про запит на інформацію»;
	Лист від 28.05.2020 № 04.1-13/2205 «Про виявлення та аналіз тенденцій у розвитку якості освіти»;
Лист від 28.05.2020 № 04.1-13/2206 «Про виявлення та аналіз тенденцій у розвитку якості освіти»;
	Лист від 01.06.2020 № 04.1-13/2255 «Про стан забезпечення кабінетів початкової школи»;
	Лист від 01.06.2020 № 04.1-13/2259 «Про впровадження в освітній процес дидактичного мультимедійного контенту «КМ МЕДІА ED Profi»»;
	Лист від 02.06.2020 № 04.1-13/2306 «Про стан забезпечення кабінетів початкової школи – учасників пілотного експерименту Нової українського школи».

Проєкти наказів Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Наказ від 17.01.2020 № 8-ОД «Про проведення фінального етапу другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»;
	Наказ від 23.01.2020 №  12-ОД  «Про  проведення  фінального  етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»;
	Наказ від 31.01.2020 № 16-ОД «Про проведення відбірково- тренувальних зборів переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020 році»;
	Наказ від 05.02.2020 № 17-ОД «Про затвердження складу комісії, експертних груп зі схвалення власних методичних розробок педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань «учитель-методист», «викладач-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» та експертних груп з рецензування власних методичних розробок педагогічних працівників»;
	Наказ від 07.02.2020 № 19-ОД «Про підсумки відбірково-тренувальних зборів переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020 році»;
	Наказ від 25.02.2020 № 28-ОД «Про відправку учнів на IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року»;
	Наказ від 27.02.2020 № 29-ОД «Про проведення другого (очного) туру ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка – 2020»;
	Наказ  від  04.03.2020  № 40-ОД   «Про організацію  та  проведення   IV етапу  Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання»;
	Наказ від 06.10.2020 № 133-ОД «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році»; 
	Наказ від 06.10.2020 № 134-ОД «Про створення комісій з підготовки завдань ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів»; 
	Наказ від 26.10.2020 № 147-ОД «Про графік роботи працівників інституту, задіяних в організації проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році»;

Листи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Лист від 02.01.2020 № 01/11-10 «Про проведення другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»;
	Лист від 02.01.2020 № 02/11-10 «Про проведення обласного навчального заняття «Хімічний колоквіум»;
	Лист від 02.01.2020 № 03/11-10 «Про проведення практичної складової обласних заходів»;
	Лист від 08.01.2020 № 10/11-10 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики в Сумській області»;
	Лист від 09.01.2020 № 13/ 11-10 «Про тренінг для вчителів англійської мови»;
	Лист від 09.01.2020 № 14/11-10 «Про перевезення учасників обласних заходів»;
	Лист від 10.01.2020 № 18/11-10 «Про особливості проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології»;
	Лист від 10.01.2020 № 19/11-10 «Про особливості проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології»;
	Лист від 14.01.2020 № 27/ 11-10 «Про нараду для керівників команд  
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови»;
	Лист від 14.01.2020 № 28/11-10 «Щодо математичного табору Kontora Pi»;
	Лист 14.01.2020 № 29/11-10 «Про проведення конкурсного відбору»;
	Лист від 15.01.2020 № 35/11-10 «Про нараду-навчання переможців відбіркового етапу другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»;
	Лист від 16.01.2020 № 38/11-10 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій в Сумській області»;
	Лист від 16.01.2020 № 39/11-10 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики в Сумській області»;
	Лист від 16.01.2020 № 40/11-10 «Про проведення другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»;
	Лист від 21.01.2020 № 52/11-10 «Про участь Білика В.Д. у роботі фахового журі під час ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії»;
	Лист від 21.01.2020 № 53/11-10 «Про участь Панібратця А.І. у роботі фахового журі під час ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії»;
	Лист від 22.01.2020 № 54/11-10 «Щодо проведення Всеукраїнського семінару»;
	Лист від 23.01.2020 № 58/11-10 «Про проведення фінального етапу другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»;
	Лист від 28.01.2020 № 63/11-10 «Про урочисте закриття другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»;
	Лист від 29.01.2020 № 70/11-10 «Про проведення відбірково- тренувальних зборів»;
	Лист від 29.01.2020 № 71/11-10 «Про проведення практичної складової відбірково-тренувальних зборів»;
	Лист від 29.01.2020 № 72/11-10 «Про участь у відбірково- тренувальних зборах»;
	Лист від 30.01.2020 № 76/11/10 «Про участь педагогічних працівників у відбірково-тренувальних зборах» ректору Глухівського національного університету імені О. Довженка Курку О.І.;
	Лист від 30.01.2020 № 77/11/10 «Про участь педагогічних працівників у відбірково-тренувальних зборах» начальнику управління освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М.;
	Лист від 30.01.2020 № 80/11-10 «Про відбірково-тренувальні збори переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів»;
	Лист від 31.01.2020 № 85/11-10 «Про реалізацію проекту Future English»;
	Лист від 31.01.2020 № 86/11-10 «Про реалізацію проекту Future English»;Лист від 31.01.2020 № 87/11-10 «Про реалізацію проекту Future English»;
	Лист від 31.01.2020 № 88/11-10 «Про реалізацію проекту Future English».
	Лист від 31.01.2020 № 89/11-10 «Про відбірково-тренувальні збори переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії»;
	Лист від 31.01.2020 № 90/11-10 «Про проведення відбірково- тренувальних зборів»;
	Лист від 05.02.2020 № 95/11-10 «Інформація про учасників відбіркового  етапу другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»;
	Лист від 05.02.2020 № 96/11-10 «Подання на учасників третього туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»;
	Лист від 06.02.2020 № 100/11-10 «Про семінар-навчання переможців другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»
	Лист від 13.02.2020 № 109/11-10 «Лист-подяка за участь у організації заходів обласного рівня»;
	Лист від 17.02.2020 № 114/11-10 «Про участь у сесії з експертного обговорення проєкту Державного стандарту базової середньої освіти»;
38. Лист від 17.02.2020 № 115/11-10 «Про проведення                                         ХVІ Всеукраїнського турніру юних журналістів»;
39. Лист від 21.02.2020 № 129/11-10 «Про проведення                                      ХХІІ Всеукраїнського турніру юних істориків»;
	Лист від 21.02.2020 № 130/11-10 «Про роботу журі фінального етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»;

Лист від 21.02.2020 № 131/11-10 «Про роботу журі фінального етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»;
Лист від 21.02.2020 № 133/11-10 «Про списки переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та списки вчителів, які підготували переможців у 2019-2020 н.р.»;
	Лист від 24.02.2020 № 135/11-10 «Про забезпечення поселення»;
	Лист 26.02.2020 № 141/11-10 «Про проведення відбіркового турніру FIRST LEGO League»;
	Лист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 27.02.2020 № 148/01-13 «Про екологічне виховання»;
Лист від 28.02.2020 № 155/11-10 «Про проведення тренінгів для шкільних команд програми «Демократична школа»;
Лист від 03.03.2020 № 163/11-10 «Довідка щодо забезпечення Комунального закладу Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти працівниками відповідної категорій»;
	Лист від 03.03.2020 № 163/11-10 «Довідка щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази для проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання»;Лист від 03.03.2020 № 167/11-10 «Про організацію участі учнів у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики»;
	Лист від 03.03.2020 № 170/11-10 «Про забезпечення транспортного перевезення»;
Лист від 03.03.2020 № 170/11-10 «Про забезпечення транспортного перевезення»;
	Лист від 05.03.2020 № 176/11-10 «Про організацію участі учнів у           IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології»;
	Лист від 05.03.2020 № 177/11-10 « Про проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій)»;
	Лист	від 05.03.2020 № 175/11-10 «Про організацію участі учнів у  ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії»
	Лист від 10.03.2020 № 179/11-10  «Про  організацію участі  учнів у    ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики»;
	Лист від 10.03.2020 № 180/11-10  «Про  організацію участі  учнів у    ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
Лист від 10.03.2020 № 181/11-10  «Про  організацію участі  учнів у    ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики»;
Лист від 10.03.2020 № 182/11-10  «Про  організацію участі  учнів у   ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії»;
Лист від 10.03.2020 № 183/11-10 «Про  організацію участі  учнів  у    ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії»;
Лист від 10.03.2020 № 184/11-10  «Про  організацію участі  учнів у   ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії»;
Лист  10.03.2020  №  185/11-10  «Про  організацію  участі  учнів  у     ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики»;
Лист від 10.03.2020 №  186/11-10 « Про організацію участі учнів у    IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання»;
	Лист від 10.03.2020 № 187/11-10 «Про  організацію участі  учнів  у   ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики»;
Лист від 11.03.2020 № 188/11-10 « Про забезпечення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання»;
	Лист від 11.03.2020 № 189/11-10 «Про  організацію участі  учнів  у   IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології»;
	Лист від 17.03.2020 № 198/11-10 «Про проведення вебінару «Неперервна освіта учнів, вихованців у віддаленому режимі (під час карантинних заходів)»;
	Лист від 26.05.2020 № 244/11-10  «Лист-інформатор  на  травень             2020 р.»;
Лист від 08.05.2020 № 250/11-10 «Про виплату стипендії імені Тараса Шевченка»;
	Лист від 26.05.2020 № 271/11-10 «Лист-інформатор на червень               2020 р.»;
	Лист від 09.06.2020 № 290/11-10 «Про надання кандидатур до складу експертних комісій»;
	Лист від 12.06.2020 № 295/11-10 «Про методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі)»;
	Лист від 17.06.2020 № 306/11-10 «Щодо проведення фінального етапуXXІІІ Всеукраїнського турніру юних математиків імені М. Й. Ядренка»; 
	Лист від 18.08.2020 № 434/11-10 «Про проведення фінального етапу    ХІХ Всеукраїнського турніру юних біологів»;
	Лист від 18.08.2020 № 435/11-10 «Про проведення фінального етапу ХХVІІІ Всеукраїнського турніру юних хіміків»; 
Лист СОІППО від 18.08.2020 № 436/11-10 «Методичні матеріали для закладів загальної середньої освіти щодо висвітлення історії Закарпаття»
	Лист СОІППО від 18.08.2020 № 437/11-10 «Про проведення фінального етапу ХVІІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців»;
	Лист від 19.08.2020 № 438/11-10 «Про проведення фінального етапу XXІХ Всеукраїнського турніру юних фізиків»;
	Лист від 19.08.2020 № 439/11-10 «Про проведення фінального етапу XXІІІ Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів»;
	Лист від 21.08.2020 № 457/11-10 «Про методичні рекомендації для заступників директорів з виховної роботи щодо організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти на 2020-2021 н.р.»;
	Лист від 25.08.2020 р. № 459/11-10 «Про поповнення обласної картотеки передового педагогічного досвіду»;
	Лист від 28.08.2020 № 465/11-10 «Щодо проведення першого уроку в закладах загальної середньої освіти»;
	Лист від 31.08.2020 № 468 «Лист-інформатор»;
	Лист від 11.09.2020 №487/11-10 Про проведення першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»;
	Лист від 07.09.2020 № 479/11-10 «Про проведення онлайн-конференції «Інновації тіловиховання»;
	Лист від 11.09.2020 № 488/11-10 «Про організацію діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;
	Лист від 14.09.2020 № 490/11-10 «Про підсумки ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»; 
	Лист від 14.09.2020 № 492/11-10 «Про тематичне навчання з питань організацію та функціонування центрів професійного розвитку педагогічних працівників»;
	Лист від 18.09.2020 № 500/11-10 «Звернення щодо порядку та умов проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-2021 н.р.»;
	Лист від 18.09.2020 № 501/11-10 «Звернення щодо порядку та умов проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-2021 н.р.»;
	Лист від 22.09.2020 № 505/11-10 «Про колективне незадоволення якості послуг»;
	Лист від 22.09.2020 № 506/11-10 «Про центри професійного розвитку педагогічних працівників»;
	Лист від 23.09.2020 № 506/11-10 «Про перенесення обласного онлайн-семінару для вчителів освітньої галузі «Мистецтво»;
	Лист від 29.09.2020 № 520/11-10 «Лист-інформатор»;
	Лист від 29.09.2020 № 520/11-10 «Про нагородження працівників Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти»;
	Лист від 29.09.2020 № 522/11-10 «Про перенесення обласного онлайн-семінару для педагогічниї працівників закладів дошкільної освіти»;
	Лист від 01.10.2020 № 528/11-10 «Про уточнення електронних адрес»;
	Лист від 07.10.2020 № 532/11-10 «Про вільний доступ до методичних етерів»;
	Лист від 09.10.2020 № 537/11-10 «Про проведення Міжнародного конкурсу з українознавства»; 
	Лист від 09.10.2020 № 538/11-10 «Про Всеукраїнський конкурс грантів серед учителів-новаторів у рамках програми «Нова фізична культура»;
	Лист від 09.10.2020 № 539/11-10 «Про Всеукраїнський конкурс грантів серед учителів-новаторів у рамках програми «Нова фізична культура»;
	Лист від 16.10.2020 № 547/11-10 «Про перенесення онлайн-семінару для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»;
	Лист від 19.10.2020 №550/11-10 Про організацію проведення першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»;
	Лист від 21.10.2020 № 557/11-10 «Про вибірковість відправки олімпіадних завдань»;
	Лист від 22.10.2020 № 559/11-10 «Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020-2021 н.р., методичні рекомендації, критерії оцінювання та завдання щодо підготовки учнів до олімпіад»
	Лист від 22.10.2020 № 560/11-10 «Лист-інформатор»;
	Лист від 29.10.2020 № 570/11-10 «Про проведення зимової сесії «STEM-школа – 2021»;
	Лист від 29.10.2020 № 571/11-10 «Про календар першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»;
	Лист від 30.10.2020 № 577/11-10 «Про надання інформації»;
	Лист від 30.10.2020 № 578/11-10 «Про проведення вебінару «Як підготувати дітей до школи весело, цікаво та яскраво»;
	Лист від 03.11.2020 № 589/11-10 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики в Сумській області у 2020-2021 н.р.» ;
	Лист від 23.11.2020 № 620/11-10 «Про тематичне навчання з питань організації та фукціонування центів професійного розвитку педагогічних працівників»;
	Лист від 24.11.2020 № 624/11-10 «Про нагородження переможців VІІІ Міжнародного творчого конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами».

Організаційно-методична діяльність:
Організаціно-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., Сердюк О.П., Метейко А.В.,
Чхайло Л.М.,
Третьякова О.В., Шамунова К.В.
Обласна настановна нарада-навчання
Відбірковий етап другого (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020 »
03.01.2020
66
Організація, модерація, виступи
2
Удовиченко І.В., Коренева І.В.
Обласні настановні збори
ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з
трудового навчання
10.01.2020
73
Організація, модерація, виступ
3
Удовиченко І.В., Третьякова О.В.
Обласні настановні збори
ІІІ етап Всеукраїнської
учнівської олімпіади з історії
12.01.2020
82
Організація, модерація, виступ
4
Удовиченко І.В., Карпуша В.М.
Обласні настановні збори
ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з
астрономії
13.01.2020
13
Організація, модерація, виступ
5
Коренева І.В.
Обласний семінар-нарада
Перспективи розвитку міжшкільних ресурсних центрів в умовах
децентралізації
16.01.2020
12
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
6
Удовиченко І.В., Третьякова О.В.
Обласні настановні збори
ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з
правознавства
17.01.2020
56
Організація, модерація, виступ
7
Удовиченко І.В., Свєтлова Т.В.
Обласні настановні збори
ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з
математики
18.01.2020
83
Організація, модерація, виступ
8
Удовиченко І.В., Кісільова.В. М
Обласні настановні збори
ІІІ етап Всеукраїнської
учнівської олімпіади з екології
19.01.2020
39
Організація, модерація, виступ
9
Удовиченко І.В., Карпуша В.М.
Обласні настановні збори
ІІІ етап Всеукраїнської
учнівської олімпіади з фізики
21.01.2020
65
Організація, модерація, виступ
10
Удовиченко І.В.,
Обласна нарада- навчання
Фінальний етап другого (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2020»
23.01.2020
25
Організація, модерація, доповіді, презентації, виступи
11
Удовиченко І.В., Чхайло Л.М.
Обласні настановні збори
ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та
літератури
23.01.2020
29
Організація, модерація, виступ
12
Удовиченко І.В., Кісільова.В. М
Обласні настановні збори
ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з
біології
24.01.2020
81
Організація, модерація, виступ
13
Удовиченко І.В., Метейко А.В.
Обласні настановні збори
ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з
хімії
25.01.2020
83
Організація, модерація, виступ
14
Метейко А.В.
Нарада з керівниками команд учасників
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 
Аналіз завдань ЗНО з хімії 2019 року та перспективи
ЗНО 2020 року
26.01.2020
27
Організація, керівництво, виступ
15
Удовиченко І.В.,
Обласні настановні збори
Фінальний етап другого (регіональ-ного) туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2020»
28.01.2020
25
Організація, модерація, виступи
16
Удовиченко І.В.
Обласний «круглий стіл» Другий (регіональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»
30.01.2020
25
Організація, модерація, виступи
17
Удовиченко І.В.
Обласні підсумкові збори Регіональний тур Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2020»
31.01.2020
25
Організація, модерація, виступи
18
Удовиченко І.В.
Обласні урочисті збори
Сумщина вітає п’ятірку кращих учителів області
31.01.2020
25
Організація, модерація
19
Удовиченко І.В.
Обласні тематичні збори
Відбірково-тренувальні збори – підготовка до олімпіадних змагань
IV етапу
03.02.2020
120
Організація, керівництво, модерація, виступ
20
Удовиченко І.В.
Обласний семінар-нарада Науково-педагогічні акценти: методологія,
методика
13.02.2020
10
Організація, модерація,
доповідь, виступ презентація
21
Деменков Д.В.
Обласна тематична онлайн-нарада Особливості навчання предмету фізична культура у 1-4 клас в умовах нової української школи
03.06.2020
36
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
22
Удовиченко І.В.
Обласна інфо-нарада Самоактуалізація – у самомотивації, або від формальної – до інформальної освіти
09.06.2020
87
Організація, модерація, доповідь, 
виступ
22
Удовиченко І.В., методисти відділу
Обласна підсумкова зустріч 
Навчання експертів із інституційного аудиту
12.11.2020
65
Доповідь,
участь, Прес-реліз на сайті СОІППО,
23
Удовиченко І.В., методисти відділу
Обласна підсумкова зустріч 
Навчання експертів із інституційного аудиту
12.11.2020
65
Доповідь,
участь, Прес-реліз на сайті СОІППО
24
Удовиченко І.В.,
Іващекнко І.І.
Коренева І В.,
Свєтлова Т.В.,
Шерстюк Л.М.
Обласна настановна нарада (онлайн)
Конкурс «Учитель року»: організаційні аспекти
23.12.2020
51
Організація, модерація, доповідь,
виступи

	Методичний супровід організації освітнього процесу


№з/п

ПІБ

Статус, тема заходу
Дата проведення
Загальна кількість учасників
Форма підбиття підсумків

1
2
3
4
5
6
1
Блужан Т.В.
Обласний семінар
Сучасні підходи до організації виховної роботи у закладах загальної
середньої освіти
03.03.2020
50
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
2
Шерстюк Л.М.
Обласний науково-методичний семінар
Моделювання уроків української мови та літератури в класах з інклюзивним навчанням
12.03.2020
16
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
3
Міщенко Л.Б.
Регіональний онлайн-
семінар-практикум
Особливості реалізації діяльнісного підходу у формуванні життєвої
компетентності особистості дитини дошкільного віку за програмою «Впевнений старт»
07.05.2020
217
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
4
Блужан Т.В.
Регіональний онлайн- семінар
Превентивне виховання у формуванні сучасної
учнівської молоді
08.05.2020
87
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
5
Перлик В.В.
Обласний онлайн-семінар Управлінські компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах
децентралізації
12.05.2020
516
Прес-реліз на
сайті СОІППО, методичні рекомендації
6
Карпуша В.М.
Обласний онлайн-семінар Розробка та використання ситуативних задач в освітньому процесі з фізики
14.05.2020
54
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
7
Сукачова Н.М.
Регіональний онлайн семінар-практикум Формування предметної компетентності учнів з розділу «Строєва
підготовка» оновленої навчальної програми
предмета «Захист Вітчизни»
15.05.2020
224
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
8
Сукачова Н.М.
Регіональний онлайн семінар-практикум Формування предметної компетентності учнів з розділу «Основи цивільного захисту» оновленої навчальної програми предмета
«Захист Вітчизни
22.05.2020
205
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
9
Метейко А.В.
Обласний науково- методичний онлайн- семінар
Критичне мислення як невід’ємна складова ключових умінь 21-го століття
25.05.2020
280
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
10
Міщенко Л.Б.
Обласний науково-практичний онлайн-семінар
Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини 
дошкільного віку
26.05.2020
274
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
11
Чхайло Л.М.
Обласний онлайн-семінар Текстоцентрична та читацькоцентрична
парадигма навчання змісту зарубіжної літератури
28.05.2020
187
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
12
Коренева І.В.
Обласний онлайн-семінар
Організація професійної
підготовки учнів на уроках трудового навчання
29.05.2020
161
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
13
Сердюк О.П.
Обласний онлайн-семінар Формування ключових та предметної мистецької компетентності за
допомогою наскрізних змістових ліній на уроках музичного мистецтва в умовах нової української школи
01.06.2020
207
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
14
Іващенко І.І.
Регіональний онлайн- семінар
Формування інноваційної культури заступника
директора з навчально- виховної роботи – стратегічний напрям в
управлінні закладом загальної середньої освіти
05.06.2020
50
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
15
Удовиченко І.В.,
методисти
Обласний методичний марафон 
Організований початок 2020-2021 навчального року: компетентнісно-інтегрований підхід
25.08.2020
5260
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
16
Попов В.Д.
Обласний онлайн-семінар
Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів
10.09.2020
197
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
17
Карпуша В.М.
Обласний онлайн-семінар
Окремі методи розв’язування завдань Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
23.09.2020
195
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
18
Кісільова М.В.
Обласний онлайн-семінар «Освітня діяльність з біології, екології, природознавства та основ здоров’я: комплексний підхід»
25.09.2020
252
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
19
Сукачова Н.М.
Обласний онлайн-семінар
Формування предметної компетентності учнів
з розділу «Строєва підготовка» оновленої навчальної програми предмета «Захист Вітчизни»
29.09.2020
231
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
20
Сердюк О.П.
 Обласний онлайн-семінар
Формування загальнокультурної грамотності на уроках освітньої галузі «Мистецтво» для вчителів освітньої галузі «Мистецтво»
30.09.2020
129
Прес-реліз на сайті СОІППО,методичні рекомендації
21
Блужан Т.В.
Обласний онлайн-семінар Національно-
патріотичне
виховання
учнівської молоді в
умовах сьогодення
01.10.2020
156
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
22
Коренева І.В.
Обласний онлайн-семінар
«Організаційно-методичне забезпечення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання в 2020-2021 н.р.»
05.10.2020
128
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
23
Міщенко Л.Б.
Обласний онлайн –семінар
Упровадження технологій художньо-творчого розвитку в арт-освіті дітей дошкільного віку
6.10.2020
439
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
24
Третьякова  О.В.,
Попов В.Д.
Обласний онлайн-семінар
Інтеграція змісту соціогуманітарних та природничих навчальних предметів у Новій українській школі
12.10.2020
205
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
25
Іващенко І.І.
Обласний онлайн-семінар Основні засади управлінського супроводу проведення атестації педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти
13.10.2020 
419
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
26
Коренева І.В.
Обласний онлайн-семінар
«Професійне зростання учителя трудового навчання»
21.10.2020
113
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
27
Міщенко Л.Б
Обласний онлайн –семінар
Арт-освіта дітей дошкільного віку: свобода, творчість, інтеграція
28.10.2020
197
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
28
Свєтлова Т. В.
Обласний онлайн семінар «Упровадження елементів STEM-освіти на уроках математики»
29.10.2020
376
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
29
Метейко А.В.
Обласний науково-практичний онлайн- семінар
Готовність учителів хімії до реалізації практичної складової програми з хімії та підготовки учнів до інтелектуальних змагань
16.11.2020
116
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
30
Блужан Т.В.
Обласний онлайн-семінар Духовно-моральне
Виховання учнівської молоді
як умова ціннісного становлення особистості
17.11.2020
62
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
31
Каленик О.В.
Обласний онлайн семінар Інноваційні підходи до навчання обдарованої учнівської молоді
18.11.2020
75
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
32
Сукачова Н.М.
Обласний онлайн-семінар
Формування предметної компетентності учнівз розділу «Основи цивільного захисту» оновленої навчальної програми предмета «Захист Вітчизни»
23.11.2920
84
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
33
Міщенко Л.Б
Обласний онлайн –семінар
Програма «Впевнений старт»  – практична реалізація в освітній процес закладу дошкільної освіти
24.11.2020
258
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
34
Свєтлова Т. В.
Інструктивно-методичний семінар «Проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» у 2020-2021 н.р.: організаційно методичні аспекти»
30.11.2020
36
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
Обласні вебінари
1
Перлик В.В., Іващенко І.І.
Обласний семінар (вебінар)
Порядок ведення шкільної документації в закладах загальної середньої освіти. Створення освітньої програми закладу
27.01.2020
70
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
2
Удовиченко І.В., 
методисти відділу
Обласний вебінар Неперервна освіта учнів, вихованців у віддаленому режимі під час карантинних заходів
19.03.2020
4118
Відеозапис на сайті СОІППО
3
Метейко А.В.
Обласний семінар (вебінар)
Актуальні питання навчання хімії в закладах загальної середньої освіти в 2020-
2021 н.р.
08.09.2020
368 
Прес-реліз та відеозапис на сайті СОІППО, методичні рекомендації 
4
Міщенко Л.Б.
Обласний методичний етер 
Методична служба – педагогу: коротко про освітні програми  
15.10.2020
137
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
5
Іващенко І.І.
Обласний методичний 
етер 
Ядро знань НУШ: освітня програма
15.10.2020
206
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
6
Удовиченко І.В.
Обласний методичний воркшоп
К-взаємодія у людиноцентричній моделі
26.11.2020
150
Прес-реліз та відеозапис 
на сайті СОІППО
Обласна школа педагогічної та методичної майстерності, майстер-класи
1
Свєтлова Т.В
Обласна школа педагогічної майстерності Використання елементів 
модульно-розвивального навчання в процесі підготовки до ЗНО та ДПА 
з математики
18.02.2020
26
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендаці
2
Попов В.Д.
Обласна онлайн-школа педагогічної майстерності Інтерактивні форми і методи роботи на уроках географії як засіб формування просторової компетентності учнів (з досвіду роботи вчителя географії 
Чуніки О.В.)
21.05.2020
53
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
3
Чхало Л.М.
Обласна онлайн-галерея творчих портретів учителів 
Майстер-клас Бескорсої О.А., переможця другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Зарубіжна література»
08.12.2020
72
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
Обласні студії
1
Шерстюк Л.М.
Мистецька студія
«Сумщино моя, пісне солов’я, ти – моя любов назавжди»
08.02.2020
18
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
2
Удовиченко І.В. 
Шерстюк Л.М.
Обласна лінгвістична студія
Було – стало: зміни в
українському правописі
21.02.2020
20
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
3
Міщенко Л.Б.
Обласна педагогічна студія (онлайн)
Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу
(у рамках інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня)
04.06.2020
18
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
Обласна школа молодого вчителя, методиста
1
Удовиченко І.В.
Сердюк О.П.
Обласна онлайн-школа майбутнього вчителя-
методиста
Власна методична
розробка: специфіка та особливості побудови
27.05.2020
130
Прес-реліз на сайті
СОІППО,
методичні рекомендації
2
Іващенко І.І., Блужан Т.В.
Обласна школа молодого управлінця (онлайн) Планування роботи закладу загальної
середньої освіти на рік
11.06.2020
50
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
3
Коренева І.В.
Обласна школа молодого вчителя трудового навчання
Особливості організації позанавчальної роботи з трудового навчання
18.09.2020
78
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
4
Деменков Д.В.
Обласна школа молодого вчителя фізичної культури Нормативно-методичне забезпечення змісту предмета «Фізична культура»
28.09.2020
76
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
5
Попов В.Д.
Обласна школа молодого вчителя географії  Технологія складання тестових завдань картографічного змісту
07.12.2020
48
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
Обласні творчі групі вчителів
1
Шамунова К.В.
Обласна творча група вчителів початкових класів
Інноваційні форми і методи навчання для забезпечення розвитку
життєвих компетентностей особистості школяра
23.01.2020
15
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
2
Карпуша В.М.
Обласна творча група вчителів фізики Особливості використання цифрових вимірювальних пристроїв в освітньому процесі з фізики
12.03.2020
12
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
3
Деменков Д.В.
Обласна творча група вчителів фізичної
культури (онлайн)
Організація навчально- виховної та фізкультурно-
оздоровчої роботи у 1-4
класах в умовах нової української школи»
15.04.2020
8
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
4
Каленик О.В.
Обласна творча група
педагогів закладів загальної середньої освіти (онлайн) Створення сприятливого освітнього середовища з метою виявлення,
підтримки, розвитку
обдарованої учнівської молоді
13.05.2020
5
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
5
Коренева І.В.
Обласна творча група вчителів трудового навчання (онлайн)
Використання
інтерактивних технологій на уроках трудового навчання
20.05.2020
8
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
6
Іващенко І.І.
Обласна творча група заступників директорів з навчально-виховної роботи (онлайн) Компетентнісно орієнтований підхід до організації методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі
загальної середньої освіти
28.05.2020
9
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
7
Метейко А.В.
Обласна творча група вчителів хімії (онлайн) Розробка дидактико-
методичного забезпечення викладання хімії в
10 класах за Державним стандартом загальної середньої освіти
09.06.2020
12
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
8
Кісільова М.В.
Обласна творча група
вчителів біології (онлайн) Розробка дидактико- методичного забезпечення для проведення наукових досліджень на уроках
біології в 6 класі
10.06.2020
9
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
9
Шерстюк Л.М.
Обласна творча група вчителів української мови та літератури Формування медіаграмотної особистості на уроках української мови та літератури в умовах нової української школи
10.06.2020
6
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
10
Метейко А.В.
Обласна творча група вчителів хімії (онлайн)
Розробка дидактико-методичного забезпечення викладання хімії в 11 класах за Державним стандартом загальної середньої освіти
21.09.2020
8 
Прес-реліз та методичні рекомендації  на сайті СОІППО 
11
Кісільова М.В.
Обласна творча група вчителів біології та екології (онлайн) «Наукові дослідження на уроках біології та екології»
09.10.2020
8
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
12
Деменков Д.В.
Обласна творча група вчителів фізичної
культури (онлайн)
Організація освітнього процесу та фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями 1-4 класах в умовах нової української школи»
19.10.2020
8
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
13
Карпуша В.М.
Обласна творча група вчителів фізики (онлайн)
Формування специфічних навичок використання цифрових вимірювальних пристроїв та обробки результатів експериментальних досліджень у здобувачів загальної середньої освіти
27.10.2020
8
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
14
Іващенко І.І.
Обласна творча група заступників директорів з навчально-виховної роботи (онлайн) Компетентнісно орієнтований підхід до організації методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі
загальної середньої освіти
25.11.2020
8
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації

15
Іващенко І.І.
Обласна творча група заступників директорів з навчально-виховної роботи (онлайн) Компетентнісно орієнтований підхід до організації методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі загальної середньої освіти
25.11.2020
8
Прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації

16
Коренева І.В.
Обласна творча група вчителів трудового навчання (онлайн)
Використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання
02.12.2020
8
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
17
Каленик О.В.
Обласна творча група
педагогів закладів загальної середньої освіти (онлайн) Створення сприятливого освітнього середовища з метою виявлення, підтримки, розвитку
обдарованої учнівської молоді
10.12.2020
5
Прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації

Методичні порадники, колоквіуми, консультпункти, кейс-стаді
№
з/п
ПІБ
Тема
Район
Дата

1
2
3
4
5
1
Карпуша В.М.
Методичний порадник
Організація проектної
діяльності учнів з фізики в закладах загальної середньої освіти
Сумський р-н
08.01.2020
2
Свєтлова Т.В
Методичний порадник Організаційно-методичні аспекти роботи з учнями закладів загальної середньої
освіти в контексті підготовки до ЗНО та олімпіади з математики
Новослобідська ОТГ, Путивльський р-н
08.01.2020
3
Третьякова О.В.
Методичний порадник Підготовка учнів до ДПА, ЗНО з історії України: практичний
аспект
Новослобідська ОТГ,
Путивльський р-н
09.01.2020
4
Шерстюк Л.М.
Методичний порадник Особливості підготовки учнів до ЗНО, ДПА з української мови та літератури
Буринський р-н, Буринська ОТГ
09.01.2020
5
Третьякова О.В.
Методичний кейс-стаді
Ключові уміння 21 століття
Білопільський р-н
19.02.2020
6
Свєтлова Т.В
Методичний порадник
Підготовка учнів закладів загальної середньої освіти до
ЗНО та олімпіади з математики: організаційно-методичні аспекти
м. Лебедин, Лебединський р-н
26.02.2020
7
Перлик В.В.
Методичний порадник
Ведення шкільної документації
Конотопський р-н, Дубов’язівська, Бочечківська ОТГ
26.02.2020
8
Перлик В.В.
Методичний порадник
Внутрішня система
забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти
Новослобідська ОТГ, Путивльський р-н
03.03.2020
9
Метейко А.В.
Третьякова О.В. Клюніна Н.В.
Методичний кейс-стаді
Ключові уміння ХХІ-го століття
м. Лебедин
11.03.2020
10
Перлик В.В.
Методичний порадник Порядок ведення шкільної документації в опорному закладі загальної середньої
освіти
Буринський р-н, Буринська ОТГ
12.03.2020
11
Шерстюк Л.М.
Методичний порадник (онлайн)
Особливості   підготовки   учнів
11 класів до ЗНО, ДПА з української мови та літератури»
Сумський р-н
08.04.2020
12
Курган О.В.
Методичний порадник (онлайн)
Організація роботи методичної служби з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного
досвіду
Бездрицька, Верхньосироватська, Степанівська, Хотінська об’єднані територіальні громади
10.04.2020
13
Попов В.Д.
Методичний порадник (онлайн)
Підготовка учнів до ЗНО: особливості читання та практичного використання топографічних карт
Великописарівький, Охтирський,
Тростянецький р-ни; Кириківська,
Тростянецька, Чупахівська Комишанська, Грунська,
Чернеччинська ОТГ
22.04.2020
14
Шамунова К.В.
Методичний онлайн-порадник (онлайн)
Упровадження формувального оцінювання в початкових
класах
Новослобідська ОТГ, 
Путивльський р-н
23.04.2020
15
Курган О.В
Методичний порадник (онлайн)
Передовий педагогічний досвід:
від теорії до практики
Путивльський, С-Будський р-ни,
Новослобідська ОТГ
02.06.2020
16
Перлик В.В.
Методичний порадник (онлайн)
Ведення шкільної документації у закладі загальної середньої
освіти
Миколаївська (Сумського р-ну), Степанівська, Хотінська ОТГ
09.06.2020
17
Шамунова К.В.
Методичний порадник (онлайн)
STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука
успішного майбутнього школярів»
Сумськмй р-н, Бездрицька,
Нижньосироватська, Верхньосировастька Миколаївська, Хотінська ОТГ
11.06.2020
18
Курган О.В.
Методичний порадник (онлайн) 
Професійно-педагогічне самовдосконалення – шлях до підвищення якості освіти
110
07.09.2020
19
Курган О.В.
Методичний порадник (онлайн) 
Передовий педагогічний досвід: організація роботи в умовах реформування освіти
42
14.09.2020
20
Іващенко І.І.
Методичний порадник (онлайн) Порядок ведення шкільної документації в закладі загальної середньої освіти
988 переглядів
11.09.2020
21
Метейко А.В.
Третьякова О.В.
Клюніна Н.В.
Методичний кейс-стаді 
Ключові уміння ХХІ-століття
120
15.09.2020
22
Сердюк О.П.
Методичний порадник (онлайн)
Специфіка проведення уроків інтегрованого курсу «Мистецтво»
83
17.09.2020
23
Міщенко Л.Б
Обласний дидактико-педагогічний колоквіум (онлайн)
Забезпечення процесу наступності дошкільного закладу та початкової школи в умовах реформування освіти
140
22.09.2020
24
Каленик О.В.
Методичний порадник (онлайн)
Особливості організації відділів освіти, закладів загальної середньої освіти з проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
425
07.10.2020
25
Перлик В.В.
Методичний порадник Специфіка функціонування опорного закладу загальної середньої освіти об’єднаної територіальної громади

20.10.2020
26
Курган О.В.
Методичний порадник (онлайн) 
Педагогічна майстерність як складова передового педагогічного досвіду: традиції та інновації
56
23.10.2020
27
Сердюк О.П.
Методичний порадник (онлайн)
Проведення уроків інтегрованого курсу «Мистецтво»
96
26.10.2020
28
Попов В.Д.
Методичний порадник (онлайн) 
Особливості читання та практичного використання топографічних карт
258
12.11.2020
Авторські семінари та майстерні

№ з/п

ПІП

Статус, тема заходу
Дата проведення
Загальна
кількість учасників
Форма
підбиття підсумків
1
2
3
4
5
6
1
Міщенко І.В.
Авторський семінар-
тренінг Хартман О.Ю.
Реалізація діяльнісного підходу у формуванні Життєвої компетентності особистості дошкільника за програмою «Впевнений старт»
20.02.2020
37
Організація, прес-реліз на сайті СОІППО,
методичні рекомендації
2
Удовиченко І.В., Міщенко І.В.
Авторський семінар-
тренінг Хартман О.Ю.
Реалізація діяльнісного підходу у формуванні життєвої компетентності особистості дошкільника  за програмою «Впевнений старт»
21.02.2020
183
Організація, прес-реліз на сайті СОІППО, методичні рекомендації
3
Шерстюк Л.М.
Авторська педагогічна майстерня (онлайн) 
Рогової Н.В. «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з обдарованими дітьми під час вивчення української мови та літератури»
22.10.2020
67
Методичні рекомендації
Інформація на сайті КЗ СОІППО


Вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду
№ з/п
ПІБ
Тума досвіду
ПІБ учителя
Статус
Дата

1
2
3
4
5
6
1
Шерстюк Л.М.
Використання
інформаційно-
комунікаційних
технологій у роботі з
обдарованими
дітьми під час
вивчення української
мови та літератури
Рогова Н.В., учитель
української мови та літератури Сумської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10
м. Суми
Узагальнення
18.05.2020
2
Шерстюк Л.М.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з обдарованими дітьми під час вивчення української мови та літератури
Рогова Н.В.,
учитель
української мови та літератури Сумської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 
м. Суми
Поширення
22.10.2020


Результати методичних напрацювань висвітлено під час участі у Міжнародних, Всеукраїнських заходах

№ з/п
ПІБ
Статус, тема заходу
Дата проведення
Місце проведення
Форма участі

1
2
3
4
5
6
Міжнародні заходи
1
Карпуша В.М.
Міжнародна науково- практична інтернет- конференція 
Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри»
13.02.2020
м. Глухів
Участь онлайн
2
Курган О.В
Міжнародна науково- практична конференція Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та
психологічних наук
06-07.03.2020
м. Київ
Заочна участь
3
Удовиченко І.В.
Міжнародна науково- практична конференція Людина віртуальна: нові горизонти
30-31.03.
2020
м. Монреаль
Тези, участь, сертифікат
4
Удовиченко І.В.
International scientific and practical conference Topical issues of the
development of modern science
08-10.04.
2020
c. Sofia
Стаття, участь, сертифікат
5
Курган О.В.
Міжнародна науково- практична конференція Психологів і педагогіка:
актуальні питання
10-11.04.2020
м. Харків
Заочна участь
6
Удовиченко І.В. Сердюк О.П., Метейко О.П.,
Блужан Т.В.
Всеукраїнський онлайн- курс
Заклади освіти в умовах
епідемії
13.04.2020
м. Київ –
 м. Суми
Тестування, сертифікат
7
Удовиченко І.В.
International scientific and practical conference Perspectives of world science and education
22-24.04.
2020
c. Osaka
Стаття, участь, сертифікат
8
Чхайло Л.М.
Міжнародна науково- практична конференція
 Формування мовного
 естетичного ідеалу
 засобами навчальних
 дисциплін
24.04.2020
м. Суми
Участь, сертифікат
9
Сердюк О.П.
Міжнародна науково- практична конференція Science, society, education: topical issues and
development prospects
10-12.05.2020
м. Харьков,
Стаття, участь, збірник
10
Удовиченко І.В
Eastern European conference of management and economics Environmental management
and sustainable economic development
29.05.2020
c. Ljubljana
Стаття, участь, збірник
11
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Web of Science: зміст, можливості, використання
16.06.2020
Країни ЄС
Участь, сертифікат
12
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Практичні рекомендації з публікації в міждународних журналах
26.06.2020
Країни ЄС
Участь, сертифікат
13
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Web of Science: техніки спеціалізо-ваного пошуку
17.06.2020
Країни ЄС
Участь, сертифікат
14
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Можливості EndNote для роботи з бібліографією
17.06.2020
Країни ЄС
Участь, сертифікат
15
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Publons та ResearcherID: пошук публікацій, профіль автора та показники публікаційної активності
18.06.2020
Країни ЄС
Участь, сертифікат
16
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Interactive lessons with National geographic learning
18.06.2020
USA – Ukraine 
Участь, сертифікат
17
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Clarivate: оцінка діяльності організа-ції в Web of Science: 
від створення профілю до звіту з цитування
23.06.2020
Країни ЄС
Участь, сертифікат
18
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Можливості аналіти-чної системи InCites в оцінці наукової результативності
24.06.2020
Країни ЄС
Участь, сертифікат
19
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Journal Citation Reports: головні питання та нові відповіді
25.06.2020
Країни ЄС
Участь, сертифікат
20
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection
07.07.2020
Ukraine 
Участь, сертифікат
21
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця
09.07.2020
Ukraine 
Участь, сертифікат
22
Удовиченко І.В.
Міжнародний вебінар 
Reflecting on how the lockdown changed us and what’s next
17.07.2020
Great         Britain – Ukraine 
Участь, сертифікат
23
Удовиченко І.В.
Міжнародна школа дипломатії 
Дипломатія на Близькому Сході: специфіка, культура, етикет
30-31.07.
2020
Lebanon – Ukraine 
Участь, сертифікат
24
Клюніна Н.В.
Міжнародна онлайн конференція
UAE & Ukraine Teachers’ Experience in Teaching and Learning during COVID-19 Pandemic
22.10.2020
UAE
Участь,
сертифікат
25
Іващенко І.І.
II Міжнародна науково-практична конференція
Priority directions of science and technology development
25-27.10.2020 
м. Київ
Стаття, участь, сертифікат
26
Іващенко І.І.
ІII Міжнародна науково-практична конференція 
Priority directions of science and technology development
22-24.112020 
м. Київ
Стаття, участь, сертифікат
Всеукраїнські заходи
1
Свєтлова Т.В
Всеукраїнський семінар
Упровадження змішаного навчання математики в українських школах – виклики та можливості. Практичні кейси з досвіду вчителів математики та
їхніх учнів
30.01.2020
м. Київ
Участь,
сертифікат
2
Міщенко Л.Б..
Всеукраїнський навчально-практичний семінар
Підвищення якості
дошкільної освіти в Україні
3-4.02.2020
м. Київ
Участь, сертифікат
3
Деменков Д.В., Іващенко І.І. Метейко А.В., Чхайло Л.М.,
Всеукраїнська науково- методична практична конференція 
Особистісно професійна компетентність педагога: теорія і практика
27.02.2020
м. Суми
Стаття, участь
4
Курган О.В..
Всеукраїнська інтернет- конференція
Мислення логічне,
креативне, критичне
12.04.2020
м. Київ
Участь, свідоцтво
5
Кісільова М.В.
Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих учених
Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії
30.04.2020
м. Суми
Стаття, заочна участь, сертифіка
6
Курган О.В..
Всеукраїнська інтернет- конференція
Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми
15.05.2020
м. Київ
Участь, свідоцтво
7
Каленик О.В.
XІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція
Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої
особистості
20-21.05.2020
м. Київ
Участь, сертифікат
8
Каленик О.В.
Всеукраїнський науково- практичний онлайн- семінар
Професійне самовизначення обдарованої особистості: проблеми і перспективи
26.05.2020
м. Київ
Участь, сертифікат
9
Блужан Т.В., Сердюк О.П.
Всеукраїнська інтернет- конференція
Інноваційні технології розвитку особистісно- професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти»

28.05.2020
м. Суми
Участь,
сертифікат, стаття
10
Удовиченко І.В.
Всеукраїнський EdCamp Онлайн-толока EdCamp Ukraine: для розуму і серця. #3 Нові сили й 
ідеї – для нового навчального року
04.08.2020
м. Харків
Участь, посвідка
11
Удовиченко І.В.
Всеукраїнський вебінар 
U-LEAD: огляд «Положення про Центр професійного розвитку педагогіч-них працівників» 
13.08.2020
м. Київ
Участь
12
Удовиченко І.В.
Всеукраїнська конференція
Освіта в умовах пандемії: як органі-зувати навчальний рік 2020-2021 
18.08.2020
м. Київ
Участь
13
Удовиченко І.В.
Всеукраїнський вебінар Функції і роль консультантів Центрів професійного роз-витку педагогічних працівників
04.09.2020
м. Київ
Участь
14
Удовиченко І.В.
Всеукраїнське онлайн-консультування 
Створення Центрів професійного роз-витку педагогічних працівників
15.09.2020
м. Київ
Участь
15
Удовиченко І.В.
Всеукраїнський вебінар Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій
18.09.2020
м. Київ
Участь
16
Каленик О.В.
Всеукраїнський онлайн семінар 
Інноваційні освітні підходи» в програмі ХІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2020» 
13.10.2020
м. Київ
Участь, сертифікат
17
Каленик О.В.
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 
Підтримка та супровід обдарованих учнів в сучасному інформаційно-освітньому просторі
27.10.2020
м. Київ
Участь, сертифікат
Регіональні заходи
1
Міщенко Л.Б.
Навчальний тренінг
Безмежний світ гри з
LEGO (дошкільні заклади освіти)
12.03.2020
м. Ромни
Участь, координація діяльності
2
Удовиченко І.В.
Обласна конференція Освітнє середовище – простір гармонійного розвитку нового покоління
м. Суми
26.08.2020
Виступи, організація виставкової локації, участь

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
4.1 Всеукраїнські учнівські олімпіади
1
Всеукраїнський
IІІ етап учнівської олімпіади з хімії

60
I ступеня – 4 дипломи 
II ступеня – 8 дипломів
IIІ ступеня – 16 дипломів
2
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської олімпіади з економіки
14
І ступеня – 4 дипломи 
ІІ ступеня – 9 дипломів 
ІІІ ступеня – 19 диплом
3
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської олімпіади з географії
62
І ступеня – 3 дипломи ІІ ступеня – 2дипломи ІІІ ступеня – 1 диплом
4
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської олімпіади з математики
66
І ступеня – 4 дипломів 
ІІ ступеня – 9 дипломів
ІІІ ступеня – 19 дипломів
5
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської олімпіади з англійської мови
70
І ступеня – 3 дипломи
ІІ ступеня – 10 дипломів 
ІІІ ступеня – 22 дипломів
6
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської олімпіади з німецької мови
30
І ступеня – 3 дипломи 
ІІ ступеня – 3 дипломів 
ІІІ ступеня – 8 дипломи
7
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської олімпіади з французької мови
4
І ступеня – 1 диплом 
ІІ ступеня – 1 диплом 
ІІІ ступеня – 1 диплом
8
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської олімпіади з історії
67
І ступеня – 4 дипломи 
ІІ ступеня – 9 дипломів
ІІІ ступеня – 20 дипломів
9
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської
олімпіади з правознавства
40
І ступеня – 3 дипломи 
ІІ ступеня – 6 дипломів
ІІІ ступеня – 10 дипломів
10
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської
олімпіади з російської мови та літератури
19
І ступеня – 3 дипломи
ІІ ступеня – 2 дипломи 
ІІІ ступеня – 4 дипломи
11
Всеукраїнський
IІІ етап учнівської олімпіади з екології
22
I ступеня – 2 дипломи 
II ступеня – 2 дипломи
IIІ ступеня – 6 дипломів
12
Всеукраїнський
IІІ етап учнівської олімпіади з біології
68
I ступеня – 4 дипломи 
II ступеня – 8 дипломів
IIІ ступеня – 20 дипломів
13
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської олімпіади з української мови та літератури
75
І ступеня – 4 дипломи
ІІ ступеня – 11 дипломів 
ІІІ ступеня – 22 дипломів
14
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської олімпіади з трудового
навчання
52
І ступеня – 4 дипломи 
ІІ ступеня – 7 дипломів
ІІІ ступеня – 13 дипломів
15
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської олімпіади з фізики
48
І ступеня – 4 дипломи 
ІІ ступеня – 7 дипломів
ІІІ ступеня – 13 дипломів
16
Всеукраїнський
ІІІ етап учнівської олімпіади з астрономії
8
І ступеня – 2 дипломи 
ІІ ступеня – 2 дипломів
17
Всеукраїнський
IІІ етап учнівської олімпіади з інформатики
22
І ступеня – 3 дипломи
ІІ ступеня – 4 дипломи 
IIІ ступеня – 3 дипломи
18
Всеукраїнський
IІІ етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій
54
I ступеня – 3 дипломи 
II ступеня – 7 дипломів
IIІ ступеня – 17 дипломів
Міжнародні, Всеукраїнські, обласні ігри, конкурси, турніри
1
Міжнародний
Міжнародний мовно-
літературний конкурс
учнівської та студентської
молоді імені Тараса
Шевченка
21
дипломи І ступеня – 1
дипломи ІІ ступеня – 5
дипломи ІІІ ступеня – 8

Всеукраїнський
«Об’єднаймося ж, брати мої»
номінація «Література»
5
переможець - Турчин Аліна Дмитрівну, ученицю 10 класу Хмелівського ліцею Роменської районної ради

Всеукраїнський
«Об’єднаймося ж, брати мої»
номінація «Історія України та
державотворення»

35

переможці IV етапу – Голик Павло Миколайович, Деряга Артем Віталійович, Зацарний Дмитро
Анатолійович, студенти 
ІІ курсу ДНЗ «Сумський хіміко- технологічний центр професійно-технічної освіти» (Наказ МОН України
від 25.05.2020 № 687 «Про
підсумки 4-го (підсумкового етапу) ХVIII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»);
2
Всеукраїнський
Всеукраїнський етап
змагань «Роботрафік – 2020»
21
дипломи ІІ ступеня – 2
3
Обласний
Хімічний колоквіум
(15.01.2020 р.)
58
навчальне заняття

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 діяльності та організаційної діяльності
Управління освітнім процесом
Іващенко І.І. Самоосвіта педагога – свідома діяльність із професійного вдосконалення особистості / І.І. Іващенко // Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика : матеріали ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції (27  лютого  2020  року).  /  за  заг.  ред.      Л.В. Сєрих. – Суми : НІКО, 2020. – С. 96-98.
Іващенко І.І. Здійснення комплексної оцінки діяльності педагога як один із ґрунтовних напрямів атестації педагогічних працівників / І.І. Іващенко // HYPERLINK "https://nic-sci-conf.esclick.me/DBzK1ksGxt8u" \t "_blank" Рriority directions of science and technology development: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (25-27 жовтня 2020 року). – Київ, 2020. – С.487-493.
Іващенко І.І. Ведення ділової документації заступника директора з навчально-виховної роботи в закладах загальної середньої освіти : методичні рекомендації. Суми : НВВ СОІППО, 2020. 120 с.
Іващенко І.І. Система планування роботи закладу загальної середньої освіти // Освіта Сумщини. – Суми НВВ КЗ СОІППО, 2020. – № 2 (46). – С.4–11.
Іващенко І.І. Методичні ради й наради при заступникові директора школи: організація роботи// Освіта Сумщини. – Суми НВВ КЗ СОІППО, 2020. – № 3 (47). – С.2–8.
Іващенко І. Від ефективних управлінських рішень – до якості освітнього процесу в умовах нової української школи / І.І. Іващенко // Priority directions of science and technology development: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 листопада 2020 року). – Київ, 2020. – С.471–479.
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Навчальні дисципліни у школі
Українська мова та література
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Інші форми роботи працівників відділу:
Висвітлення інформації про підсумки проведених заходів на сайті Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., методисти відділу).
	Дистанційна методична допомога педагогічним працівникам області (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., методисти відділу).
	Індивідуальні консультації вчителів області з тематичних питань (відповідно до індивідуальних робочих планів методистів).
	Оновлення мобільної сторінки методиста на сайті Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., методисти відділу).
	Підготовка питань на розгляд колегії Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації (Іващенко І.І.).
	Робота у складі журі Всеукраїнських та обласних конкурсах, фестивалі художньої самодіяльності, виставки-огляду, фестивалю-огляду (Сердюк О.П., Карпуша В.М., Сукачова Н.М., Міщенко Л.Б., Коренева І.В.).
Співпраця з вищими закладами освіти (СумДУ, СНАУ, СумДПУ імені А.С. Макаренка, ГНПУ імені Олександра Довженка) (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., методисти відділу).
Участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання у якості уповноваженої особи та старших інструкторів (Деменков Д.В., Каленик О.В., Кісільова М.В.) Українського центру оцінювання якості.
Швидке реагування на вимогу часу: написання методичних рекомендації щодо організації роботи з дітьми у віддаленому режимі (під час карантинних  заходів  COVID-19)  та  організованого  завершення  2019-  2020 н.р., проведення процедури ДПА, підсумкового оцінювання (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., методисти відділу).
































































































