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ВСТУП 
 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(далі - КЗ СОІППО, Інститут) заснований на комунальній власності, що належить до спільної 

власності об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст області. Управління Інститутом 

здійснює Сумська обласна рада через уповноважений нею орган – управління майном обласної 

ради. Інститут перебуває у функціональній підпорядкованості Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації. У частині нормативно-правового забезпечення він 

підпорядковується Міністерству освіти і науки України, а з питань науково-методичного 

забезпечення системи загальної середньої освіти – Університету менеджменту освіти НАПН 

України.  

Інститут є поліфункціональним спеціалізованим вищим навчальним і науково-

методичним закладом з підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, 

надаючи у Сумській області освітню послугу у сфері вищої освіти «Підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти» 

(ліцензійний обсяг – 4500 осіб) та освітню послугу, пов’язану з одержанням вищої освіти на 

рівні кваліфікаційних вимог до магістра. 

КЗ СОІППО здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства і державної 

ліцензії (наказ МОН України від 07.04.2017 № 70-л (уперше), наказ МОН України від 

27.04.2017 № 658) та діє на основі Статуту в новій редакції від 21.12. 2020 року.  

 

Місія Інституту – забезпечення готовності працівників галузі освіти Сумської області 

до професійної самореалізації в умовах модернізації системи освіти через досягнення ними 

високого особистісного, професійного та науково-методичного рівня компетентності. 

 

Стратегічна мета Інституту – удосконалити систему безперервної освіти працівників 

галузі освіти в Сумській області на основі поєднання національних надбань світового 

значення та усталених європейських традицій забезпечення розвитку фахівців, при цьому 

забезпечуючи безперервну освіту громадян та здійснюючи практичну реалізацію освітньої 

політики в Україні. Відповідно до стратегічної мети продовжується вдосконалення системи 

післядипломної педагогічної освіти, зумовлене впровадженням новітніх освітніх технологій 

навчання освітян відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних, технологічних 

трансформацій, а також чисельних викликів глобального, європейського, національного, 

регіонального та місцевого рівнів. 

 

Головним своїм завданням Інститут вбачає забезпечення високої якості післядипломної 

освіти, сприяння професійному розвитку освітян регіону та створення умов для неперервної 

освіти педагогічних кадрів у Сумській області. 

 

Основні напрями діяльності КЗ СОІППО у 2021 році: освітня діяльність; науково-

методична діяльність; наукова та інноваційна діяльність; міжнародне співробітництво та 

співпраця з вітчизняними закладами післядипломної освіти, ЗВО, освітніми установами, 

громадськими організаціями; моніторингова діяльність; організаційно-методичний супровід 

зовнішнього незалежного оцінювання; діяльність з ліцензування закладів освіти в області; 

діяльність психологічної служби; діяльність з підтримки інклюзивної освіти; інформаційно-

видавнича діяльність; організаційно-управлінська діяльність; фінансово-господарська 

діяльність. 
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РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
1.1. Структура КЗ СОІППО (на 01.12.2021 року) 

 

Адміністрація інституту: 

– ректор інституту; 

– проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; 

– проректор з наукової роботи; 

– проректор з науково-педагогічної та методичної роботи; 

– декан 

Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки 

Кафедри: 

– кафедра теорії і методики змісту освіти; 

– кафедра соціально-гуманітарної освіти; 

– кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту; 

– кафедра психології; 

– кафедра освітніх та інформаційних технологій. 

Відділи: 

– навчальний відділ; 

– науково-видавничий відділ; 

– навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку; 

– навчально-методичний відділ ліцензування та атестації закладів освіти; 

– навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти та зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

– відділ правової, кадрової та організаційної роботи; 

– відділ технічних засобів навчання; 

– відділ матеріально-технічного забезпечення, експлуатації приміщень та 

охорони. 

Центри: 

- навчально-методичний центр психологічної служби; 

- обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти 

Бухгалтерська служба. 

Бібліотека. 

Гуртожиток. 
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1. 2. Робота рад КЗ СОІППО 

 

 Робота вченої ради  

 
Вчена рада Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (надалі – вчена рада Інституту) є колегіальним органом, який здійснює 

загальне керівництво діяльністю Інституту.  

Вчена рада Інституту здійснює свою діяльність у межах передбачених Статутом та 

Положенням про вчену раду з метою забезпечення виконання Законів України, Указів та 

Розпоряджень Президента України, Постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства освіти і науки України, наказів і розпоряджень органу виконавчої влади в 

галузі освіти, рішень і розпоряджень Сумської обласної ради та своїх власних.  

Головою вченої ради Інституту є ректор Нікітін Ю.О., доктор історичних наук, доцент 

(наказ КЗ СОІППО від 25.05.2015 № 45-ОД). 

Протягом року відбувалися зміни у складі вченої ради Інституту, а саме: 

– звільнено від виконання обов’язків ученого секретаря Вознюк Аллу Вікторівну, 

в.о.завідувача кафедри психології, доктора психологічних наук, професора та призначено ученим 

секретарем Івашину Людмилу Петрівну, старшого викладача кафедри педагогіки, спеціальної 

освіти та менеджменту, кандидата наук з державного управління (наказ від 05.02.2021 № 31-ОД); 
– виведено зі складу вченої ради Інституту Захарову Ірину Олександрівну, декана 

факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки (наказ від 01.06.2021 № 94-ОД); 

– введено до складу вченої ради Інституту Івашину Людмилу Петрівну, старшого 

викладача кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту у зв’язку з виконанням 

обов’язків ученого секретаря (наказ від 01.06.2021 № 94-ОД); 

– виведено зі складу вченої ради Інституту Лопатіну Наталію Геннадіївну, магістрантку 

спеціальності 053 Психологія ІІ курсу денної форми у зв’язку із закінченням навчання за 

освітньо-професійною програмою Практична психологія (наказ від 01.06.2021 № 94-ОД); 

– введено до складу вченої ради Інституту Воловик Валентину Іванівну, магістрантку 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки І курсу денної форми навчання за рішенням зборів 

студентського самоврядування; 

У 2021 році відбулося 11 засідань вченої ради Інституту, на яких розглядались питання, 

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

удосконаленням роботи структурних підрозділів Інституту, науково-видавничою діяльністю 

тощо. На засіданнях вченої ради Інституту у 2021 році розглянуто питання щодо визначення 

стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової, методичної та інноваційної 

діяльності Інституту, а саме: 

– затвердження звіту роботи КЗ СОІППО за 2020 ; 

– організація освітнього процесу інституту за дистанційною формою навчання: досягнення та 

проблеми; 

–  затвердження річного плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників КЗ СОІППО на 2021 рік; 

– співпраця Інституту з закладами освіти, науковими установами, громадськими 

організаціями; 

–  затвердження форм документів про вищу освіту та додатків до них; 

– результати профорієнтаційної роботи та підсумки вступної кампанії КЗ СОІППО за 

2020 рік; 

– основні фінансово-економічні показники КЗ СОІППО у 2020 році та кошторис 

інституту на 2021 рік; 

– стан упровадження платних освітніх та інших послуг, які надаються комунальним 

закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

–  результати роботи бібліотеки КЗ СОІППО; 

–  організація роботи центрів професійного розвитку педагогічних працівників Сумської 

області; 
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– затвердження змін та доповнень до Положення про навчальний відділ, Положення про 

відділ технічних засобів навчання Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти; 

–  затвердження Положення про проведення практики (стажування) здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня, Положення про Вчену раду, Положення про науково-

методичну раду, Положення про експертну комісію науково-методичної ради;  

–  затвердження освітньої програми підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

(1-4 класи), які будуть працювати у 2021-2022 навчальному році за науково-педагогічним 

проєктом «Інтелект України» 

–  затвердження змін та доповнень до Положення про планування й облік науково-

педагогічної діяльності у Комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти; 

–  затвердження Договіру про співпрацю Харківського регіонального центру оцінювання 

якості освіти та Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

–  про інтенсивне навчання педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти; 

– затвердження плану роботи КЗ СОІППО на 2022 рік. 

За результатами обговорення схвалили проєкти рішень зі змінами та з доповненнями. 

Також для успішної організації та здійснення навчально-методичної роботи факультету 

на вченій раді Інституту розглянуті питання про: 

– якість ведення документації кафедрами КЗ СОІППО; 

– звіт роботи державної екзаменаційної комісії у 2020-2021 н.р.; 

– затвердження Положення про запобігання та порядок виявлення академічного плагіату; 

– підсумки вступної кампанії у 2021 році. 

– затвердження плану профорієнтаційної роботи КЗ СОІППО на 2021 рік; 

– затвердження правил прийому до КЗ СОІППО у 2022 році. 

– затвердження навчальних планів підготовки магістрів в КЗ СОІППО на 2021-2023 рр.; 

– затвердження робочих навчальних планів з підготовки магістрів зі спеціальності 073 

Менеджмент спеціалізації Управління навчальним закладом, спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки спеціалізації Педагогіка вищої школи, спеціальності 053 Психологія 

спеціалізації Практична психологія; 

– затвердження навчально-тематичних планів курсів ПК за дистанційною формою 

навчання з використання MICROSOFT TEAMS; 

– затвердження навчальних та навчально-тематичних планів курсів підвищення 

кваліфікації на І півріччя 2021 року; 

–  затвердження розроблених навчально-тематичних планів курсів за вибором, 

переведених на дистанційну форму навчання; 

–  затвердження навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів Сумської області на І півріччя 2022 року. 

За результатами обговорення схвалили проєкти рішень зі змінами та доповненнями. 

На вченій раді Інституту розглядалися питання щодо успішного функціонування 

структурних підрозділів Інституту, а саме:  

–  формування електронного освітнього середовища: роль кафедри освітніх та 

інформаційних технологій; 

– формування освітнього партнерства як необхідної умови для забезпечення якісних 

освітніх послуг кафедрою психології; 

– діяльність та перспективні напрями роботи кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту; 

– результати діяльності та перспективні напрями роботи кафедри соціально-гуманітарної 

освіти; 

– інноваційні вектори розвитку кафедри теорії і методики змісту освіти; 

– здійснення організаційно-методичного супроводу учасників освітнього процесу у 

закладах з інклюзивним навчанням; 
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– робота спеціалістів психологічної служби щодо подолання соціально-психологічних 

проблем, породжених пандемією COVID-19 у діяльності закладів освіти; 

– організаційно-методичні форми роботи з педагогами Сумської області; 

– результати зовнішнього незалежного оцінювання в Сумській області у 2021 році; 

– результати моніторингових досліджень в Сумській області у 2021 році. 

За результатами обговорення схвалили проєкти рішень зі змінами та доповненнями. 

Відповідно до основних завдань вченої ради КЗ СОІППО прийняті схвальні рішення 

щодо присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Інституту (вченого звання 

професора кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Кудінову Дмитру 

Валерійовичу, вченого звання доцента кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

Івашині Людмилі Петрівні, вченого звання доцента кафедри соціально-гуманітарної освіти 

Драновській Світлані Вікторівні). 

Слід наголосити на тому, що на вченій раді КЗ СОІППО кожного засідання розглядалося 

питання про затвердження до друку науково-методичних матеріалів.  

 

 Робота науково-методичної ради 

 

Науково-методична рада комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти створена відповідно до Статуту інституту та є колегіальним 

дорадчо-консультативним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики в 

галузі післядипломної педагогічної освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення 

навчального процесу Інституту відповідно до вимог світових стандартів і сучасного ринку праці. 

Метою діяльності науково-методичної ради є визначення та створення належних умов для 

навчально-методичної, науково-методичної та організаційно-методичної роботи науково-

педагогічних працівників і методистів Інституту, що сприяє підвищенню ефективності та якості 

надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних і керівних 

кадрів. 

Науково-методична рада здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-

технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про видавничу справу», «Про авторське 

право і суміжні права», Положення про державний вищий навчальний заклад, Положення про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Положення про науково-

методичну раду КЗ СОІППО, Положення про експертну комісію науково-методичної ради 

КЗ СОІППО, Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, Кодексу академічної доброчесності 

КЗ СОІППО, Положення про Комісію з питань академічної доброчесності КЗ СОІППО, 

нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Статуту 

Інституту, наказів і розпоряджень ректора, інших актів локального нормативно-правового 

регулювання тощо. 

Очолює науково-методичну раду проректор з наукової роботи. До її складу входять 12 

науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту, з них: 1 – доктор наук, професор; 1 

– доктор наук, доцент; 8 науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь 

кандидата наук, вчене звання доцента та 2 керівника структурних підрозділів інституту, один з 

яких має науковий ступінь кандидата наук.  

У 2021 році відповідно до затвердженого плану роботи науково-методична рада провела 

10 засідань, на яких розглянуто 34 планових питання щодо наукової, навчально-методичної, 

науково-методичної та організаційно-методичної роботи, спрямованої на удосконалення змісту 

та підвищення якості освіти з окремих напрямів, серед яких: 

1. Підвищення якості реалізації освітнього процесу в інституті та закладах загальної 

середньої освіти області розглядалось через упровадження перспективних напрямів діяльності у 

доповідях: «Про 2020-2021 навчальний рік – рік математики» (Свєтлова Т. В., методист з 

математики навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного 

розвитку); «Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах НУШ» (Декунова 

З. В., Лавська А. М., старші викладачі кафедри теорії і методики змісту освіти); «Про 
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формування предметної компетентності на уроках «Захист України» (Сукачова Н. М., методист з 

національно-патріотичної роботи та «Захисту України» навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та професійного розвитку); 

2. Розвиток дошкільної освіти в Україні: «Дошкільна освіта в сучасному освітньому 

просторі» (Міщенко Л. Б., методист з дошкільного виховання навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та професійного розвитку); «Провідні напрями оновлення 

дошкільної освіти в контексті НУШ» (Цимерман І. Л., старший викладач кафедри теорії і 

методики змісту освіти); 

3. Результати досліджень науково-педагогічних працівників щодо реалізації наукової 

теми інституту: «Про особливості науково-дослідної діяльності кафедри психології» (Вознюк 

А. В., в. о. завідувача кафедри психології, доктор психологічних наук, професор); «Звіт з 

науково-дослідної теми кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту «Реалізація 

компетентнісно-орієнтованої освіти керівників навчальних закладів»« (Луценко С. М., доцент 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, кандидат наук з державного управління, 

доцент); «Звіт з науково-дослідної теми кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

«Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти»« (Єфремова Г. Л., завідувач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент); «Про фандрайзингову діяльність як чинник 

конкурентоспроможності закладу вищої освіти» (Цебро Я. І., доцент кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент); «Про результати 

реалізації наукової теми кафедри: «Трансформації української освіти в контексті вітчизняних 

практик та світового досвіду» (Драновська С. В., в. о. завідувача кафедри соціально-гуманітарної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент); «Про літературні антології Сумщини у рамках 

проєкту «Велика спадщина. Сумщина» (Пʼятаченко Ю. В., старший викладач кафедри соціально-

гуманітарної освіти); «Про фізичну економію і сучасність» (Мазуренко В. О., доцент кафедри 

соціально-гуманітарної освіти, кандидат технічних наук, доцент); «Про компетентнісний підхід 

до електронного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти» (Шевченко Т. О., 

старший викладач кафедри освітніх та інформаційних технологій); 

4. Представлення результатів досліджень керівників науково-дослідних лабораторій та 

інноваційно-освітніх проєктів: «Історико-краєзнавча діяльність працівників інституту: 

ретроспективний погляд» (Кудінов Д. В., професор кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту, доктор історичних наук, професор); «Інфомедійна грамотність педагогів Сумської 

області» (Петрова Л. Г., в. о. завідувача кафедри освітніх та інформаційних технологій, кандидат 

технічних наук, доцент); «Актуальні проблеми реалізації інклюзивної освіти» (Прядко Л. О., 

доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, кандидат педагогічних наук, 

доцент); «Підсумки експериментальної діяльності закладів загальної середньої освіти у 

Всеукраїнському проєкті «Навчання у русі»« (Деменков Д. В., старший викладач кафедри теорії і 

методики змісту освіти); «Про науково-методичний супровід упровадження освітніх інновацій 

кафедрою психології» (Вознюк А. В.,                        в. о. завідувача кафедри психології, доктор 

психологічних наук, професор); «Про результати інноваційної діяльності в закладах освіти 

Сумської області» (Пономаренко Т. О., завідувач науково-видавничого відділу, кандидат 

філософських наук); 

5. Здійснення та представлення результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2021 

року «Про результати зовнішніх освітніх оцінювань в Сумській області у 2021 році» (Остапенко 

О. І., завідувач навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та зовнішнього 

незалежного оцінювання); 

6. Обговорення і затвердження Плану роботи науково-методичної ради КЗ СОІППО на 

2022 рік (Грицай С. М., голова науково-методичної ради, проректор з наукової роботи, кандидат 

педагогічних наук, доцент); 

7. Інформування про участь науково-педагогічних працівників КЗ СОІППО у 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-методичних заходах у 2021 році 

(Пономаренко Т. О., завідувач науково-видавничого відділу КЗ СОІППО, кандидат філософських 

наук); 
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8. Обговорення результатів експертизи авторських навчальних програм, науково-

методичних видань та методичної продукції (Вознюк А. В., в. о. завідувача кафедри психології, 

доктор психологічних наук, професор; Єфремова Г. Л., завідувач кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент). 

Протягом звітного періоду до експертної комісії науково-методичної ради надійшло на 

розгляд 141 матеріал – авторські навчальні програми, наукові праці, навчально-методичні 

видання та методична продукція працівників освіти Сумської області.  

Схвалено та рекомендовано до впровадження в закладах освіти 67 навчальних програм: 

навчальні програми з позашкільної освіти – 64; програма навчального курсу – 1; програма 

факультативного курсу – 1; корекційно-розвивальна програма – 1. 

Рекомендовано до друку та практичного використання 75 видань, а саме: збірники 

навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації – 3; колективна монографія 

– 1; збірники наукових праць/статей – 7; збірники матеріалів конференцій/форумів – 5; навчальні 

посібники – 3; навчально-методичні посібники – 6; навчально-наочні посібники – 3; методичні 

посібники – 9; методичні рекомендації – 24; інструктивно-методичні рекомендації – 1; 

інформаційно-аналітичний бюлетень – 1; інформаційно-аналітичні матеріали – 1; анотовані 

каталоги – 4; каталог публікацій навчально-методичних відділів – 1; дидактичні матеріали – 1; 

збірник тестів – 1; збірник завдань – 1; довідники – 2; збірник – 1. 

Занесено до анотованого каталогу та здійснено поповнення обласної картотеки 

передового педагогічного досвіду матеріалами переможців ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2021» у номінаціях: 

 «Керівник закладу освіти» – Цюпки Вікторії Олегівни, директора Воронівської гімназії 

Білопільської міської ради Сумської області; 

 «Українська мова та література» – Плужник Юлії Вікторівни, учителя української мови та 

літератури комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 

ім. В. Стрельченка м. Суми, Сумської області; 

 «Математика» – Кулик Вікторії Андріївни, учителя математики Роменської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. П. І. Калнишевського Роменської 

міської ради Сумської області; 

 «Трудове навчання» – Дідусенко Наталії Вікторівни, учителя трудового навчання 

Білопільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Білопільської міської ради Сумської області. 

Відповідно рішення вченої ради комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти від 23 червня 2021 року протокол № 7 та з метою 

забезпечення наповнення фонду бібліотеки друкованими виданнями співробітників інституту, 

які мають схвалення вченою радою та надруковані у КЗ СОІППО, створена Комісія по 

забезпеченню надходження до бібліотеки друкованих видань науково-педагогічних та 

педагогічних працівників Інституту. 

Подальшої уваги потребують питання, пов’язані з пошуком шляхів оптимальної 

організації наукової діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників, апробації та 

упровадженням результатів проведених наукових досліджень, здійсненням моніторингу їх 

упровадження, міжнародною діяльністю Інституту. 
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1.3. Співпраця з вищими навчальними закладами, освітніми установами 

та громадськими організаціями в межах України 
Таблиця 1.3.1 

Основні заходи у рамках співпраці та партнерства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 21.01.2021 Онлайн форум «Віртуальне 

навчання: навички 

майбутнього» 

Учителі 
англійської мови 

 Учителі 
області 

онлайн Міністерство освіти і 
науки України, 
Британська Рада, 
Клюніна Н. В., ст. 
викладач  

 

2 28.01.2021 Пілотування проєкту 

«Професійний розвиток 

учителя на підтримку 

реформи «Нова Українська 

школа» 

Учителі 
англійської мови 

Нова програма 
«Підготовка 
наставників та 
супервізорів для 
вчителів англійської 
мови» 

1 учитель 
від 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти 

онлайн Міністерство освіти і 
науки України, 
Британська Рада, 
Клюніна Н. В., ст. 
викладач 

 

3 28.01.2021 Незалежне дослідження 

щодо каскадної моделі 

професійного розвитку 

вчителів іноземної мови 

Учителі 
англійської мови 

Незалежне 
дослідження 

Учителі 
області 

онлайн  Міністерство освіти 
і науки України, 
Британська Рада, 
Клюніна Н. В., ст. 
викладач 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 03-05.02, 

08-10.02. 
2021 

Тренінги для вчителів 

англійської мови пілотних 

шкіл в рамках проєкту 

«Підготовка наставників та 

супервізорів для вчителів 

англійської мови» 

Учителі 
англійської мови 

Реалізація програми 
тренінгу-семінару 

4 
(відповід
но до 
списку) 

онлайн Міністерство освіти і 
науки України, 
Британська Рада, 
Клюніна Н. В., ст. 
викладач 

 

5 16.02. 2021 Обласна Всеукраїнська 

Інтернет олімпіада з 

англійської мови  

Учні закладів 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти 

Звіт про результати 
олімпіади 

40 Сумське вище 
професійне 
училище 
будівництва та 
дизайну 

Навчально-
методичний центр 
професійно-
технічної освіти у 
Сумській області 

 

6 25-26.02. 
2021 

Обласний кулінарний 

«Cook’N’Batle» 

Учні закладів 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти 

Звіт про результати 
конкурсу 

50 ДПТНЗ 
«Сумський 
центр 
професійно-
технічної 
освіти « 

Навчально-
методичний центр 
професійно-
технічної освіти у 
Сумській області 

 

7 29-30.04. 
2021 

Онлайн семінар-практикум  Учителі німецької 
мови, які 
викладають у 5-6 
класах 

Сертифікати  27 онлайн Гете Інститут, 
Клюніна Н. В., ст. 
викладач 

 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 
1 30.09.2021 Міжнародний конкурс 

«Бобер-2021» 

Учні 2-11 кл. Пам’ятка щодо 

проведення конкурсу 

«Бобер-2021» 

Близько  

6 тис. 

Навчальні 

заклади 

області 

Павленко І. М. Міжнародний комітет 

«БЕБРАС»,  

Львівський фізико-

математичний ліцей при 

ЛНУ ім. І.Франка 

2 Вересень-

грудень 

Міжнародний конкурс з Web 

дизайну, комп’ютерної 

графіки та анімації 

Учні 1-11-х класів, 

ЗНЗ, 1-2-х курсів 

ПТНЗ, ВНЗ 

Роботи учнів по web 

сайтах, комп'ютерні 

графіки та анімація 

Близько 

900 чол. 

Вінницька 

академія 

неперервної 

освіти 

Ніколаєнко М. С. Міністерство освіти і 

науки України 

Кафедра психології 
1 21.01.-

23.01.2021 
VIII Всеукраїнська робоча 

нарада з питань апробації і 

впровадження курсу 

«Культура добросусідства». 

Науковці, науково-
педагогічні 
працівники, 
педагогічні 
працівники. 

Програма 200 Онлайн  
(Zoom) 

Вознюк А. В. Інформаційно-
дослідний центр 
«Інтеграція та 
розвиток» у співпраці з 
Міністерством освіти і 
науки України. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 07.06.2021 Міжнародний круглий стіл 

«Наукова співпраця україни-

польщі в галузі психології: 

здобутки та перспективи». 

Науковці, науково-
педагогічні 
працівники, 
психологи. 

Програма 50 м. Київ Вознюк А. В. Інститут психології 
імені Г.С. Костюка 
НАПН України. 

3 30.09.2021 Міжнародний воркшоп 

«Технології забезпечення 

психологічного здоров’я 

персоналу організації» 

Науковці, науково-
педагогічні 
працівники, 
психологи. 

Програма 100 м. Київ Вознюк А. В. Інститут психології 
імені Г.С. Костюка 
НАПН України. 

4 21.10. –
22.10.2021 
 

V Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Інтеграційні можливості 

сучасної психології та шляхи 

ї розвитку» 

Науковці, науково-
педагогічні 
працівники, 
психологи. 

Програма 150 м. Запоріжжя Вознюк А. В. Запорізький 
національний 
університет  

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 
1 Протягом 

року 

Реалізація науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» 

Педагогічні 

працівники 

Семінари, наради, 

вебінари 

30 КЗ СОІППО Грицай С. М. Заклади освіти області 

учасники проєкту 

2 20-21.04. 

2021 

VІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інноваційний розвиток 

вищої освіти: глобальний, 

європейський та 

національний виміри змін» 

Аспіранти, 

докторанти, 

викладачі ЗВО 

тощо 

Програма, збірник 

матеріалів 

конференції 

190 Сумський 

державний 

педагогічний 

університет 

імені 

А.С. Макарен

ка 

Гузенко О. В.  Сумський державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С. Макаренка 

3 20.04.2021   ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Актуальні проблеми 

педагогічної освіти: новації, 

досвід та перспективи»  

Аспіранти, 

докторанти, 

викладачі ЗВО 

тощо 

Програма, збірник 

матеріалів 

конференції 

200 Запорізький 

національний 

університет 

Гузенко О. В. Запорізький 

національний 

університет 

4 25.05.2021  V Всеукраїнська студентська 

науково-практична 

конференція «Актуальні 

проблеми спеціальної 

педагогіки, психології та 

фізичної реабілітаціхї» 

Студенти 

Сумського 

державного 

педагогічного 

університету ім. 

А.С. Макаренка 

Програма 80 СумДПУ імені 

А.С. Макаренк

а 

Прядко Л. О. Сумський державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С. Макаренка 
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5 31.05.2021 Логопедичний фестиваль 

«ЛОГОФЕСТ– 2021» 

 

Сумський 

державний 

педагогічний 

університету ім. 

А.С. Макаренка 

Тези 40 СумДПУ імені 

А.С. Макаренк

а 

Прядко Л. О. Сумський державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С. Макаренка 

6 01-02.06. 

2021 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція  

з міжнародною участю 

«Соціальна підтримка сім’ї 

та дитини у 

соціокультурному просторі 

громади»  

Аспіранти, 
докторанти, 
викладачі ЗВО, 
магістранти тощо 

Програма, збірник 
матеріалів 
конференції 

180 СумДПУ 

імені 

А.С. Макарен

ка 

Єфремова Г. Л.  Сумський державний 
педагогічний університет 
імені А.С. Макаренка 

7 16-17.11. 

2021  

IІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Освіта для ХХІ століття: 

виклики, проблеми, 

перспективи» 

 

Аспіранти, 

докторанти, 

викладачі, 

науковці 

Програма, збірник 

матеріалів 

конференції 

280 СумДПУ 

імені 

А.С. Макарен

ка 

Гузенко О. В.  

8 16–17.11. 

2021  

Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Трансформації вищої 

педагогічної освіти: світовий 

і український контекст» 

Аспіранти, 

докторанти, 

викладачі, 

науковці 

Програма, збірник 

матеріалів 

конференції 

300 Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені В. Г. 

Короленка 

Єфремова Г. Л.   

Кафедра теорії і методики змісту освіти 
1 Протягом 

року 

Керівництво науково-

дослідною діяльністю 

викладачів кафедри ТМЗО 

Педагогічні 

працівники  

кафедри 

Інформаційно-

аналітичні матеріали 

15 КЗ СОІППО  Сєрих Л. В. ІПВ НАПН України; 

ГНПУ ім. Олександра 

Довженка 

СДПУ ім. А.Макаренка 

ЗВО 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ 

2 Протягом  

року 

Членство STEM- лабораторії 

кафедри ТМЗО 

Проведення практичних 

івентів 

Члени лабораторій 

Педагогічні 

працівники 

кафедри  

Інформаційно-

аналітичні матеріали 

6 ЗССО КЗ СОІППО  Сєрих Л. В. СумДУ; 

ІПФ НАН України 
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3 Протягом 

року 

Забезпечення наукового, 

метод. та організаційного 

супроводу STEM- освіти в 

системі загальної середньої, 

професійно-технічної, 

позашкільної освіти  

Методисти 

методичних 

кабінетів 

Педагогічні 

працівники 

Сумської області 

Резолюція, рішення, 

методичні 

рекомендації тощо 

2000 Сумська 

область 

Сєрих Л. В. 

Кода С. В. 

Управління (відділи) 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад, ОТГ 

 

4 Протягом 

року 

(відповідно 

до 

розкладу 

навчальних 

занять на 

TEAMS & 

MOODLE) 

Організація та проведення 

семінарів, інтерактивних 

практичних занять зі 

слухачами з дисциплін 

«Теорія і методика 

позашкільної освіти»; 

«Теорія і методика гурткової 

роботи» 

Педагогічні 

працівники 

закладів 

позашкільної 

освіти  

Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів 

190 КЗ СОІППО Сєрих Л. В Сумський ОЦПО та 

РТМ; 

Сумський 

ПДЮ; 

Сумський ЦЕНТУМ 

Сумський НТТМ 

 

5 Протягом 

року 

(відповідно 

до 

розкладу 

навчальних 

занять на 

TEAMS & 

MOODLE) 

Організація та проведення 

семінарів, інтерактивних 

практичних занять зі 

слухачами з дисципліни 

«Теорія і методика 

викладання мистецьких 

дисциплін» 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти  

Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів 

170 КЗ СОІППО Сєрих Л. В Вище училище 

мистецтв і культури 

ім. Д. Бортнянського 

Сумський акад. театр 

ім. М. Щепкіна; 

Сумський ТЮГ; 

Сумський обласн.худ. 

музей ім. 

Н.Х.Онацького 

Сумський краєзнавчий 

музей; Сумська обл. 

філармонія 

Сумська муніципальна 

галерея 

 

6 Протягом 

року 

Проведення Всеукраїнського 

конкурсу («Джерело 

творчості») 

Педагогічні 

працівники 

закладів 

позашкільної 

освіти 

Інформаційно-

аналітичні матеріали 

400 Сумська 
область 

Сєрих Л. В. МОН України, НЕНЦУМ 

МОН України,  

КЗ СОР – ЦПОТА РТМ  
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7 Протягом 

року 

(відповідно 

до 

розкладу 

навчальних 

занять на 

TEAMS & 

MOODLE) 

Організація та проведення 

семінарів, інтерактивних 

практичних занять зі 

слухачами з дисциплін 

«Теорія і методика 

бібліотечної справи» 

Бібліотекарі 

закладів освіти  

Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів 

60 КЗ СОІППО Сєрих Л. В Сумська обласна 

бібліотека; 

бібліотека 

СНАУ; 

бібліотека СумДУ; 

Сумський академічний 

театр ім. М. Щепкіна 

 

8 Протягом 

року 
 

Засідання експертної ради 

стейкхолдерів за освітніми 

програмами мистецької 

освітньої галузі 

викладачі вишу, 
студенти 

Освітньо-професійні 
програми підготовки 
вчителів за 
спеціальністю 014 
Середня освіта 
(Мистецтво) рівнів 
Бакалавр і Магістр. 

7 Сум ДПУ імені 
А. С. 
Макаренка 

Петренко М. Б.  Сєрих Л. В. 

9 Протягом 

року 

Проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Педагогічні 

працівники 

закладів загальної 

середньої освіти, 

учні  

Інформаційно-

аналітичні матеріали 

1000 Сумська 
область 

Удовиченко І. В. Інститут модернізації 

змісту освіти МОН 

України 

10 Протягом 

року 

Проведення Всеукраїнських 

педагогічних конкурсів 

(«Учитель року», «Кращий 

урок фізичної культури та 

фізичної культури з 

елементами футболу» 

Педагогічні 

працівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

Інформаційно-

аналітичні матеріали 

800 Сумська 
область 

Удовиченко І. В. Інститут модернізації 

змісту освіти МОН 

України 

11 Протягом 

року 

Забезпечення наукового, 

методичного та 

організаційного супроводу 

сервісного обслуговування 

закладів освіти області 

ЦПР ПП Методичні 

рекомендації 

100 Сумська 
область 

Удовиченко І. В. Управління (відділи) 

освіти 

райдержадміністрацій, 

міських рад 

12 Протягом 

року 

Українсько-естонській 

освітній проєкт «Міксіке в 

Україні» МОН України, OU 

MIKSIKE 

Учні, учителі 

закладів загальної 

середньої освіти 

області 

Методичні 

рекомендації 

300 Сумська 
область 

Удовиченко І. В. OU MIKSIKE, 

МОН України 

13 Протягом 

року 

Інститут обдарованої дитини 

НАПН України 

Учні, учителі 

закладів загальної 

середньої освіти 

області 

Публікація 

тематичних збірників, 

статей 

10 м. Київ Удовиченко І. В. МОН України 
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14 Протягом 

року 

 

Інститут педагогіки НАПН 

України 

Учні, учителі 

закладів загальної 

середньої освіти 

області 

Участь у 

конференціях, 

нарадах; публікації у 

тематичних збірниках 

100 м. Київ Удовиченко І. В. МОН України 

15 Протягом 

року 
 

Засідання експертної ради 

стейкхолдерів за освітніми 

програмами 

Викладачі закладу 
освіти, студенти 

Освітньо-професійні 
програми підготовки 
вчителів за 
спеціальністю 014 
Середня освіта (Хімія) 
рівнів Бакалавр і 
Магістр 

7 СумДПУ імені 
А.С.Макаренка 

Бабенко О. М.  Коростіль Л. А. 
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РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ 

ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

 

У 2021 році діяльність КЗ СОІППО спрямовувалася на виконання завдань з освітнього, 

наукового та організаційно-методичного супроводу та реалізації указів Президента України, 

постанов Уряду та Верховної ради України, доктрин, концепцій, законодавчих актів, державних 

та регіональних програм, нормативно-правових документів з питань освіти тощо. 
 
 

2.1. Виконання державних програм, розпоряджень Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства освіти і науки України 

 

На виконання Закону України «Про освіту» від 16 жовтня 2014 року № 630 

 забезпечено необхідні умови щодо реалізації типових освітніх програм для 1-2-х 

класів та для 3-4-х класів Нової української школи. 
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 453 

щодо 

«Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період 
до 2021 року» та з метою активізації інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім 

формам насильства над дітьми та поширення компетентнісного підходу в післядипломній освіті 
педагогів для забезпечення освіти з розвитку життєвих навичок дітей і підлітків України: 

– забезпечено інтеграцію навчального курсу «Вчимося жити разом» у систему 

післядипломної підготовки вчителів основ здоров’я початкової та основної школи; 

– проведено: 

курси за вибором «Вчимося жити разом» для вчителів початкової та старшої школи (14 

слухачів). 
 

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1668-р 

«Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і 

здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік» та з метою реалізації 

Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій 

українській школі:  

- проведено: 

• курси за вибором  «Уроки здорового харчування в закладах освіти» (145 слухачів),  

«Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в учнів» (34 слухачі); 

«Здоров’язбережувальні проекти та технології в закладах освіти» (11 слухачів), , «Основи 

домедичної допомоги» (12 слухачів),  «Здоров’я як особистий феномен» (11 слухачів, «Безпечне і 

здорове освітнє середовище» (44 слухачі),  «Моделювання шкіл здоров’я в закладах освіти» (59 

слухачів); 

• експрес-курси «Методика викладання основ здоров’я на засадах розвитку життєвих 

навичок» (12 слухачів). 
 

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 686-р «Про 

затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року» та з метою визначення стратегічних напрямів та основних завдань, 

спрямованих на підвищення якості і конкурентноспроможності освіти в нових економічних і 

соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір: 

- проведено: 

• фахові курси ПК учителів фізичної культури (56 слухачів); керівників гуртків 

позашкільних закладів усіх напрямків (192 слухача); учителів початкових класів за концепцією 

«Нова українська школа» (533 слухача); педагогічних працівників дошкільних навчальних 

закладів за спеціальностями: вихователі дошкільних навчальних закладів (485слухачів); 
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завідуючі, вихователі-методисти (за посадою), вихователі дошкільних навчальних закладів (52 

слухачів); інструктори фізичного виховання дошкільних навчальних закладів (17 слухача); 

музичні керівники дошкільних навчальних закладів (44 слухача); 

• курси за вибором «Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної 

культури в умовах НУШ» (91 слухача); «Особливості інтегрованого навчання молодших 

школярів в умовах НУШ» (30 слухач); «Розвиток критичного мислення молодшого школяра в 

контексті Нової української школи» (83 слухачів); «Компетентнісний підхід змісту початкової 

освіти у вимірі сьогодення» (23 слухача); 

• обласні онлайн-семінари «Готуємося до реалізації Державного стандарту базової 

загальної середньої освіти: наукові дослідження на уроках фізики»  (290 переглядів); 

«Моніторинг і самоаналіз забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти» (302 

перегляди). 

 

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 376-р «Про 

затвердження плану заходів з щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних 

послуг в Україні на 2019-2020 роки» та з метою сприяння підвищенню кваліфікації рівня 

готовності суб’єктів звернення до використання електронних послуг: 

- проведено: 

• фахові курси ПК за дистанційною формою навчання на платформі MOODLE у 12 

групах (171 слухач) за 5-ми спеціальностями педагогів ЗЗСО; 

• курси за вибором «Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі» ( 12 

груп-230 слухачів), «Використання онлайн-інструментів в освітньому просторі» (1 група – 25 

слухачів), «Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому 

процесі» (14 груп –  284 слухачів), «Електронне та дистанційне навчання» (3 групи –  52 

слухача), «Інтеграція інфомедійної грамотності в шкільні предмети» ( 1 група – 29 слухачів), 

«Microsoft Offic 365 в закладах освіти» 6 груп – 109 слухачів), «Медіаграмотність учасників 

освітнього процесу» (9 груп – 209 слухачів), «Теорія та методика викладання інформатики та 

інформаційних технологій» (1 група – 24 слухача), «Нові додатки Google для освітнього процесу 

(1 група – 16 слухачів);  
- переведено у зв’язку з загостренням епідеміологічної ситуації з очної та очно- 

дистанційної на дистанційну форму навчання на платформі Office 365 A1 Корпорації Microsoft 
(застосунок Teams) 337 навчальні групи курсів ПК (7586 слухачів) та 8 груп студентів 
магістратури; 

- підготовлено 5727 педагогів за 13-ма освітніми галузями щодо реалізації Концепції 
«Нова Українська школа» на платформі Microsoft Office 365 A1 (застосунок MS Teams), які 
забезпечують реалізацію Державного стандарту початкової освіти та забезпечуватимуть 
реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти.  

 

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 

641 щодо «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та з метою 

посилення національно-патріотичного виховання: 

 передбачено висвітлення питань національно-патріотичного виховання у змісті 

навчальних занять на курсах ПК педагогів області; 

  проведено обласний семінар «Формування патріотичної особистості як першооснова 

виховної та позанавчальної роботи в закладі загальної середньої освіти»  (120 перегляди). 

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» та з метою визначення стратегічних 

напрямів та основних завдань впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах: 

 забезпечено: 

• реалізацію плану заходів щодо запровадження концепції Нової української школи в 
загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області на 2017-2022 н.р.; 
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• підвищення кваліфікації та підготовки вчителів до впровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти; 

 оновлено навчально-тематичні плани курсів ПК вчителів початкових класів очно-

дистанційної та дистанційної форм навчання  та  навчально-тематичні плани курсів за вибором  

для дистанційної форми навчання та тренінги для очної форми навчання; 

 розміщено на сайті інституту нормативно-правове забезпечення викладання 

предметів у початковій школі; інформація про проведення науково-методичних заходів; корисні 

ресурси для вчителів початкових класів; 

 проведено: 
• курси підвищення кваліфікації щодо реалізації Концепції «Нова Українська школа»  

для  6018 педагогів, а саме: 
керівних кадрів – 471 чол.; 
вчителів 5 класів – 4844 чол.; 
вчителів початкових класів – 533 чол.; 
асистентів вчителів – 170 чол.; 
•  обласний методичний хакатон  «Компетентнісно-орієнтоване середовище НУШ» з 

питань організованого початку 2021-2022 н.р.» (4661 переглядів); 

• обласні науково-методичні семінари «Формування математичної грамотності учнів у 

процесі навчання математики (371 переглядів); «Вивчення інформатики в початковій школі за 

новим Державним стандартом» (473 переглядів); «Готуємося до реалізації Державного стандарту 

базової загальної середньої освіти: наукові дослідження на уроках фізики» (290 переглядів); 

«Реалізація наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» у курсах географії 

та економіки» (321 переглядів); «Реалізація міжпредметної інтеграції на уроках освітньої галузі 

«Мистецтво» для вчителів освітньої галузі «Мистецтво» (221 переглядів); «Реалізація наскрізних 

змістових ліній на уроках трудового навчання» (361 переглядів); «Готуємося до реалізації 

Державного стандарту базової загальної середньої освіти: інформаційно-комунікаційні 

технології на уроках фізики» (192 переглядів); 

• моніторингове дослідження стану готовності вчителів основної та старшої школи до 

реалізації змісту навчання в контексті вимог Нової української школи: компетентнісно-

інтегрований підхід; 

 розміщено методичні рекомендації щодо реалізації Державного стандарту базової 

середньої освіти 

На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21.09.2020 № 9/1- 

20 «Про особливості проведення та деякі результати міжнародного дослідження якості 

освіти PISA і загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти»: 

 забезпечено підготовку до участі у пілотному етапі дослідження PISA-2021: 

сформовано вибірку учасників, проведено організаційні наради із залученим персоналом, 
протестовано комп’ютерну техніку, необхідну для проведення дослідження; 

 проведено 27 квітня 2021 року пілотний етап у форматі комп’ютерного тесту з 

предметних галузей (читання, природничо-наукова, математична грамотність, креативне 
мислення) на базі Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського національного 

аграрного університету. У дослідженні узяли участь 49 студентів, що становить 91% від 
загальної кількості (54 особи). 

 

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки від 26.11.2020 № 1478 «Деякі 

питання загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти «Стан 

сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової 

школи закладів загальної середньої освіти»: 

 сформовано вибірку учасників основного етапу другого циклу дослідження, 
проведено організаційні наради із залученим персоналом, визначено відповідальних осіб за 

проведення дослідження у закладах освіти. 

 проведено з 6 до 29 квітня 2021 року моніторингове дослідження на базі 
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Ворожбянської гімназії № 4 Ворожбянської міської ради Сумської області, Глухівського 

навчально-виховного комплексу: дошкільного навчального закладу – загальноосвітньої школи І 

ступеня № 5 Глухівської міської ради, Дубов’язівського  навчально-виховного комплексу 
«спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу» Дубов’язівської 

селищної ради Конотопського району, Лебединського закладу загальної середньої освіти I-III 
ступенів № 7 Лебединської міської ради, Михайлівського закладу загальної середньої освіти I-III 

ступенів Лебединської міської ради, Славгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Краснопільської районної ради. У дослідженні узяли участь 124 учні 4-х класів, що становить 

94% від загальної кількості (132 особи). 

 

 

2.2. Виконання регіональних програм 

 

На виконання рішення Сумської обласної ради від 22.02.2019 щодо обласної 

комплексної програми «Освіта Сумщини у 2019-2021 роках», затвердженої зі змінами 

рішенням Сумської обласної ради від 02.06.2016: 

 проведено  
• курси підвищення кваліфікації за очною, очно-дистанційною та дистанційною 

формами навчання для  працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної,  
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти в 546 навчальних групах 
(11898 педагогів). У тому числі: 

• курси за вибором «Технологія реалізації інклюзивної освіти» (20 осіб); «Особливості 

розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти» (1382 особи)» «Гіперактивні учні в Новій українській школі: освітній процес у розрізі 

інклюзивного навчання та особистого потенціалу в сучасному просторі» (274 особи); 

• курси за вибором для педагогів, які працюють у початкових класах за новим 

Державним стандартом початкової освіти (192 особи), серед яких директори та заступники 

директора закладів загальної середньої освіти (51 особа), учителі початкових класів (84 особи), 

учителі інтегрованого курсу «Мистецтво» (19 осіб), учителі іноземної мови (72 особи); 

• фахові курси підвищення кваліфікації для вихователів спеціальних шкіл-інтернатів, 

закладів реабілітаційного спрямування (21 особа); вихователі ЗОШ-інтернатів (21 особи); 

учителів-дефектологів, учителів предметників спеціальних шкіл-інтернатів (30 осіб); асистенти 

вихователя (32 особи); 

• курси підвищення кваліфікації за проблемою «Індивідуалізація навчання в 

інклюзивному освітньому середовищі» (19 осіб); «Подолання специфічних розладів навчання у 

дітей з особливими освітніми потребами» (12 особи); 

• моніторингові дослідження щодо освітніх потреб і запитів педагогічних працівників, 

дітей та батьків (6 досліджень регіонального рівня, 3 дослідження всеукраїнського рівня); 

• 89 методичних заходів (загальна кількість учасників/переглядів 6785). 

 забезпечено: 

• участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах, турнірах ( 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка , дипломи І ступеня – 2; ІІ ступеня – 5, ІІІ ступеня – 6; Міжнародний конкурс з 

українознавства; 

• «Об’єднаймося ж, брати мої» (номінація «Історія України та державотворення) , 4 

переможці IV етапу; «Об’єднаймося ж, брати мої!» (номінація «Література») 1 переможець IV 

етапу; 

 облаштовано навчальні кабінети Інституту новими комп’ютерами, мультимедійним 

обладнанням, дидактичними матеріалами, сучасними меблями. 
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На виконання наказів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 27.09.2016 № 494-ОД «Про заходи з розвитку проєкту «Європейська мережа 

Шкіл сприяння здоров’ю», від 23.06.2016 № 372-ОД «Про активізацію діяльності навчальних 

закладів у міжнародному проєкті «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю», 

викладання навчального предмета «Основи здоров’я» і факультативного курсу «Захисти 

себе від ВІЛ»« в Сумській області на 2016-2020 роки», від 05.07.2016 № 449-ОД «Про 

активізацію діяльності закладів освіти у міжнародному проєкті «Європейська мережа Шкіл 

сприяння здоров’ю», упровадження предметів, проєктів, курсів здоров’яспрямованого змісту 

в закладах загальної середньої освіти» та з метою створення ефективної системи 

здоров’яспрямованої діяльності в навчальних закладах Сумської області, подальшого 

розширення діяльності закладів освіти в межах міжнародного проєкту Всесвітньої організації 

охорони здоров’я «Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю»: 

 проведено: 

• експрес-курси «Методика викладання основ здоров’я в початковій школі на засадах 

розвитку життєвих навичок» (12 слухачів); 

• курси за вибором «Здоров’я як особистий феномен» (11 слухачів); «Основи 

формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в учнів» (37 слухачів); 

«Здоров’язбережувальні проекти та технології в ЗНЗ» (19 слухачів).; 

•  обласний семінар «Формування здорового способу життя учнівської молоді в 

сучасних умовах: виховний аспект» (270 переглядів). 

 

На виконання наказів Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 05.07.2019 № 449-ОД «Про активізацію діяльності закладів освіти у 

міжнародному проекті «Європейська мережа Шкіл сприяння здоров’ю», упровадження 

предметів, проектів, курсів здоров’яспрямованого змісту в закладах загальної середньої 

освіти» , від 04.12.2020 № 502-ОД «Про виконання рішення колегії Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації», від  14.01.2021 № 08-ОД «Про 

затвердження плану заходів щодо створення в закладах освіти належних умов для 

безпечного та якісного харчування дітей у Сумській області на 2021-2025 роки»  та з метою 

створення ефективної системи здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти Сумської 

області, подальшого розширення діяльності закладів освіти в межах міжнародного проекту 

«Європейська мережа Шкіл сприяння здоров’ю»; забезпечення здорового способу життя, 

формування ціннісного ставлення дітей до здоров’я,  розвитку здоров’язбережувального 

середовища у закладах освіти: 

 проведено: 

• експрес-курси «Методика викладання основ здоров’я в початковій школі на засадах 

розвитку життєвих навичок» (12 слухачів); 

• курси за вибором «Моделювання шкіл здоров’я в закладах освіти» (96 слухачів); 

«Безпечне і здорове освітнє середовище» (44 слухачі); 

• обласну педагогічну онлайн-конференцію «Здорові діти сьогодні – здорова нація 

завтра» (учасників – 300); 

•  обласний семінар «Формування здорового способу життя учнівської молоді в 

сучасних умовах: виховний аспект» (270 переглядів). 

- створено обласну творчу групу вчителів початкових класів та основ здоров’я 

основної школи «Уроки здорового харчування в закладах освіти» та проведено 3 засідання. 

 розроблено програму навчального курсу для різних вікових груп школярів «Уроки 

здорового харчування». 
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РОЗДІЛ ІІІ. МАСОВІ НАУКОВІ ЗАХОДИ  

МІЖНАРОДНОГО, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТА ОБЛАСНОГО РІВНІВ 
Таблиця 3.1.1 

3.1. Науково-практичні конференції, круглі столи КЗ СОІППО (інші заходи міжнародного і всеукраїнського рівня) 

 

№ 

з/п 
Дата 

Тема 

конференції (семінару) 

Кількість учасників 
Перелік закладів освіти та установ, які взяли участь у 

конференції Усього У т.ч. з інших міст 

(країн) 

1 2 3 4 5 6 

1 25.11.2021 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Особистісно-професійна 

компетентність педагога: досвід, проблеми, 

перспективи» 

250 200 Міністерство освіти і науки України,  

Департамент освіти і науки СОДА,  

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»,  

КЗ СОІППО,  

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені М. В. Остроградського,  

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 

обласної ради»,  

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  

Дніпровська академія неперервної освіти,  

заклади післядипломної педагогічної та вищої освіти України,  

заклади загальної середньої освіти Сумської області та України 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 21.04.2021  Регіональна конференція «Краєзнавчі діалоги: 

Сумщина у сув’язі тисячоліть» 

75  Міністерство освіти і науки України, Київський університет імені 

Бориса Грінченка, ЗЗСО м. Сум та Сумської області 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

1 18.01.2021 Науково-практичний семінар «Інформаційно-

цифрова компетентність педагогів як провідна 

у професійній підготовці» 

56 0 КУ Сумська гімназія №1 м. Суми 

Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

2 28.04.2021 Науково-практичний обласний круглий стіл  

«Медіакомпетентність педагога: теорія і 

практика» 

20 20 Заклади-учасники Всеукраїнського експерименту 

 

3 Жовтень-

Грудень 2021 

VІІ щорічна он-лайн науково-освітня виставка 

«Інноваційні стратегії інформатизації освіти» 

34 11 Заклади загальної середньої освіти Сумської області та України 

4 15.09.2021 Науково-практичний семінар «Дошкільна 

медіаосвіта: теорія і практика» 

35 - Заклади дошкільної освіти Сумської області 
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5 28.10.2021 Науково-методичний семінар «Інформаційно-

цифрова компетентність педагогів, як 

провідна у професійній підготовці»« 

50 - КЗ СОІППО, Комунальна установа Сумська гімназія №1 м. Суми 

Сумської області 

Кафедра психології 

1 17.03.2021 Обласний науково-практичний семінар 

«Сучасні підходи налагодження партнерської 

взаємодії в освітньому середовищі». 

60  Директори, заступники директорів закладів загальної середньої 

освіти, психологи, соціальні педагоги Сумської області. 

2 19.04.–

25.04.2021 

ІV Всеукраїнський науково-практичний 

форум «Психологічна допомога: від кризи до 

ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня 

психолога 

150  Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

МОН України; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

лабораторія організаційної та соціальної психології; Українська 

асоціація організаційних психологів та психологів праці; 

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра 

теоретичної та практичної психології; Навчально-науковий інститут 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

кафедра психології та особистісного розвитку; запорізький 

національний університет, кафедра психології; Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра 

психології 

3 26.05.2021 ІV Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні технології в роботі 

Практичного психолога» 

150  Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

МОН України; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

лабораторія організаційної та соціальної психології; Українська 

асоціація організаційних психологів та психологів праці; 

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра 

теоретичної та практичної психології; Навчально-науковий інститут 

менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

кафедра психології та особистісного розвитку; запорізький 

національний університет, кафедра психології; Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра 

психології 

4 22.11.-26.11. 

2021 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний 

форум «Соціально-психологічні аспекти 

розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін». 

150  Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

МОН України , Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України, Українська асоціація організаційних психологів та психологів 

праці, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, 

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», 

Запорізький національний університет, Хмельницький національний 

університет, Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, 

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 

Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної ради 
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Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 2 3 4 5 6 

1 22.04.2021 Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція молодих дослідників «Інновації в 

науці: сучасний вимір» 

211 30 КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Запорізький національний університет 

Мукачівський державний університет 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

Полтавський національний педагогічний університет імені                   

В.Г. Короленка  

Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка 

Сумський державний університет 

Харківський національний університет iменi В.Н. Каразiна 

Херсонський факультет Одеського державного університету 

внутрішніх справ 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Алматы, 

Казахстан) 

Gdaсska Wyїsza Szkoіa Humanistyczna (Gdaсsk, Polska) 

University of Cape Coast (Cape Coast, Ghana) 

2 27.05.2021  V Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Інноваційні технології розвитку 

особистісно-професійної компетентності 

педагогів в умовах післядипломної освіти» 

250 100 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

Сумський державний університет  

Університет менеджменту освіти 

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

Запорізький національний університет 

Національний університет цивільного захисту України 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

Полтавський національний педагогічний університет імені                    

В.Г. Короленка 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені М.В. Остроградського 

Херсонська академія неперервної освіти 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені  К.Д. Ушинського 
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3 17.06.2021 ІV Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Формування 

громадянської культури в Новій українській 

школі: традиційні та інноваційні практики»  

100 50 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,  

Національний університет цивільного захисту України, 

Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету 

ім. А. С. Макаренка, 

Сумський державний університет,  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області,  

КВЗО «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти ім. М. В. Остроградського, 

Херсонська академія неперервної освіти 

4 22.06.2021  Обласний науково-практичний вебінари 

«Дитина з труднощами у навчанні в 

початковій школі»  

50 40 Заклади загальної середньої освіти Сумської області та України 

5 28.10.2021 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Сумські історико-краєзнавчі 

читання»  

88 53 КЗ СОІППО, СНАУ, СумДУ, НСКУ, ГО «Алгоніка» 

6 09.12.2021 VІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Освітні інновації: філософія, 

психологія, педагогіка» 

201 54 Департамент освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації, 

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти, 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,  

Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка, 

Запорізький національний університет, 

Казахський национальный университет имени аль-Фарабі (Алмати, 

Казахстан), 

Гдаська вища гуманітарна школа (Гдаськ, Польща), 

Lycee Rostand, Chantilly, (République Française) 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 04.03.2021  Всеукраїнська науково-методична практична 

конференція «Особистісно-професійна 

компетентність педагога: теорія і практика» 

285 172 Інститут проблем виховання НАПН України,  
Інститути післядипломної педагогічної освіти України, 
КУ «Харківська Академія неперервної освіти», 
ГНПУ імені Олександра Довженка, 
Вище училище мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського, 

заклади післядипломної педагогічної освіти України 
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РОЗДІЛ IV. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Освітня діяльність КЗ СОІППО є одним із основних напрямів діяльності Інституту, 

що передбачає забезпечення післядипломної освіти, здобуття вищої освіти і задоволення 

інших освітніх потреб працівників галузі освіти.  

Нормативно-правовою базою для вирішення цих завдань є : 

 Закони України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами від 02.11.2021 

№ 1838-IX; «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII зі змінами від 02.11.2021 № 1838-

IX; «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами від 02.11.2021 

№ 1839-IX; «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-Ш зі змінами від 16.01.2020 № 

474-IX; «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-Ш зі змінами від 27.04.2021 № 

1414-IX; «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.1915 № 222-VIII зі 

змінами від 30.09.2020 № 931-IX; «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV в 

редакції від 05.12.2012 № 5460- VI; «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 

26.11.2015 № 848-VIII зі змінами від 30.03.2021 № 1369-IX; «Про авторське право і суміжні 

права» від 23.12.1993 № 3793-XII зі змінами від 15.07.2021 № 1667-IX; «Про доступ до 

публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939 зі змінами від 08.09.2021 № 1723-IX. 

 Укази Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні» № 926/2010 від 30.09.2010; «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013 № 344; «Про 

всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 № 489/95; «Про додаткові заходи щодо 

державної підтримки обдарованої молоді» від 24.04.2000 № 612/2000; «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію людського 

розвитку» від 02.06.2021 № 225/2021. 

 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 

29.04.2015 № 266 зі зміна від 07.07.2021 № 745-р; «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та 

закладами освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 

№ 796 зі змінами від 03.11.2021 № 1132; «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 21.08.2013 

№ 607; «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів» від 15.04.2013 № 306 зі змінами від 03.03.2020 № 206; «Про 

державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» 

від 03.03.1992 № 162 зі змінами від 25.11.2015 №1027; «Деякі питання запровадження 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» від 25.08.2004 № 1095 

зі змінами від 24.11.2021 № 1232; «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08 2010 № 796 зі змінами від 

03.11.2021 № 1132; «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» від 

09.08.2001 № 978 зі змінами від 24.03.2021 № 255; «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 

29.04.2015 № 266 зі змінами від 07.07.2021 № 53 № 762; «Про затвердження Державного 

стандарту початкової освіти» (застосовується з 1 вересня 2018 року для учнів, які 

навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти)» від 

21.02.2017 № 87 зі змінами від 30.09.2020 № 898; «Про затвердження Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392 зі змінами від 

26.02.2020 № 143; «Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад 

освіти» від 19.06.2019 № 532; «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 
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науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019№ 800 зі змінами від 27.12.2019№ 1133; 

«Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2020-2025 роки» від 09.10.2020 № 932; «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» від 11.03.2020 № 211 зі змінами від 11.11.2020 № 1100; «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів» від 20.05.2020 № 392 зі змінами від 11.11.2020 № 1100; «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.07.2020 № 641 зі змінами 23.12.2021 № 1358; «Про 

затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» від 14.02.2017 № 

88 зі змінами від 17.05.2021 № 477.  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 

2017- 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» від 13.12.2017 № 903-р зі 

змінами від17.04.2019 № 251-р ; «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 

року» від 14.12.2016 № 988-р зі змінамивід22.08.2018 № 592-р; «Про затвердження плану 

заходів на 2018- 2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики 

України на період до 2025 року» від 29.08.2018 № 602-р; «Про затвердження Положення 

про інклюзивно-ресурсний центр» від 12.07.2017 № 545 зі змінами від 21.07.2021 № 765; «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних 

послуг в Україні на 2019-2020 роки» від 30 січня 2019 № 37-р зі змінами від 05.02.2020 № 

123; «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року» від 09.10.2020 №1233-р; «Про 

затвердження плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021-2013 роки» 

від 09.12.2021 № 1617-р.; «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року» від 14.04.2021 № 366-р.; «Про затвердження 

плану заходів на 2021 - 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» від 04.08.2021 № 883-р. 

 накази Міністерства науки і освіти України «Про затвердження Положення про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 № 522 зі змінами від 

04.06.2021 № 2021/5; «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y 

загальноосвітніх навчальних закладах» від 16.06.2015 № 641 зі змінами від 29.07.2019 № 1038; 

«Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 

вищого навчального закладу» від 13.06.2012 № 689; «Про узагальнення переліків 

спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення 

сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей» від 19.12.2016 № 565; «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та 

додатків до них, зразка академічної довідки» від 25.01.2021 № 102; «Про затвердження 

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)» від 08.08.2008 № 1119; 

«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 

06.10.2010 № 930 зі змінами від 08.08.2013 № 1135; «Про затвердження Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 

фахової майстерності» від 22.09.2011 N 1099 зі змінами від 10.02.2021 № 161; «Про 

затвердження дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України «Про Освіту» в 

закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки» від 27.03.2019 № 399; «Про 
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проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Організація системи підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти» у січні 2019 

року - грудні 2023 року» від 06.03.2019 № 322; «Про проведення навчання, підвищення 

кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності» від 

01.02.2019 № 114; «Деякі питання організації дистанційного навчання» від 08.09.2020 № 

1115; «Про затвердження Типового договору про надання платної освітньої послуги для 

підготовки фахівців» від 07.09.2020 № 1113; «Про затвердження плану заходів на 2021-2023 

роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» 

від 09.12.2021 № 1687-р.. 

 листи Міністерства науки і освіти України «Щодо організації освітнього процесу 

в умовах пандемії» від 04.11.2020 № 1/9-616 ; «Щодо організації дистанційного навчання» 

від 02.11.2020 № 1/9-609; «Про обчислення строків перебування на посаді завідувача 

кафедри» від 22.10.2020 № 1/9-592; Про обчислення строків перебування на посаді 

завідувача кафедри» від 22.10.2020 № 1/9-592; «Щодо Методичних рекомендації для 

професійного розвитку науково-педагогічних працівників» від 02.11.2020 № 1/9-611. 

 листи Інституту модернізації змісту освіти «Про проведення дослідження 

«Ефективність освітніх процесів в умовах модернізації освітньої галузі. Стан розвитку 

STEM- центрів/лабораторій в Україні» від 19.11.2019 №22.1/10-4273; «Щодо впровадження 

Українського правопису в редакції 2019 року» від 20.08.2019 №22.1/10-2858 ; «Методичні 

рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної 

освіти у 2020/2021 навчальному році» від 19.08.2020 № 22.1/10-1646.  

 накази Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації «Про 

підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в 

галузі освіти у 2021 році» від 17.07.2020 року № 314-ОД; «Про підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 2021 році» 

від 27.07.2020 року № 320-ОД; 

 Статут комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (у новій редакції від 21.12.2020 ), Положення «Про факультет 

підвищення кваліфікації та перепідготовки» (схвалене рішенням вченої ради КЗ СОІППО, 

протокол № 7 від 27.06.2018 ), «Про організацію освітньої діяльності на факультеті 

підвищення кваліфікації та перепідготовки» (схвалене рішенням вченої ради КЗ СОІППО, 

протокол № 7 від 27.06.2018 ), «Про кафедру» (схвалене рішенням вченої ради КЗ 

СОІППО, протокол № 9 від 25.02.2016 ), «Про державну атестацію студентів», 

затверджене вченою радою КЗ СОІППО (схвалене рішенням вченої ради КЗ СОІППО, 

протокол № 7 від 27.06.2018 ), «Про критерії оцінювання знань та умінь студентів» 

(схвалене рішенням вченої ради КЗ СОІППО, протокол № 7 від 27.06.2018 ). 

Вид господарської діяльності Інституту: освітня діяльність закладів освіти (вища 

освіта). Відповідно до Концепції освітньої діяльності, представленої у новій редакції 

Статуту, Інститут у 2021 році здійснював освітню діяльність з метою запровадження гнучкої 

системи безперервної освіти педагогічних та науково-педагогічних працівників галузі освіти 

Сумської області, забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки і стажування, 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за акредитованими освітньо-

професійними програмами. 

Освітня діяльність здійснюється відповідно до державної ліцензія МОН України на 

надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаними із одержанням вищої освіти на 

рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра Серія АЕ № 458495. Рішення про 

видачу ліцензії Акредитаційної комісії від 03.06.2014 , протокол № 109, наказ МОН України 

від 11.07.2014 № 2323-Л та Ліцензійної комісії від 23.06.2016 , протокол № 9/1, наказ МОН 

України від 30.06.2016 , № 1397-л; наказу МОН України від 07.04.2017 № 70-л (вперше); 

наказу МОН України від 27.04.2017 № 658), у межах ліцензованого обсягу. 

Керівні функції щодо організації, планування і контролю освітньої діяльності в 

інституті відповідно до акредитованих освітньо-професійних програм, навчальних планів 
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напрямів підготовки/спеціальностей, координації навчальної, методичної та організаційної 

роботи викладачів кафедр здійснює навчальний відділ. 
 

 

4. 1. Контингент осіб, споживачів освітніх послуг, на яких спрямована освітня 

діяльність 

 
Освітня діяльність КЗ СОІППО у 2021 році була спрямована у першу чергу на 

слухачів – працівників галузі освіти Сумської області, що навчалися на курсах підвищення 

кваліфікації (ПК). За затвердженим вченою радою Інституту переліком спеціальностей 

керівних і педагогічних кадрів усіх типів закладів освіти у 2021 році курси ПК були 

організовані для слухачів більш ніж 50 спеціалізацій. 

Прийом та навчання слухачів здійснювався згідно із замовленнями управлінь, відділів 

освіти об’єднаних територіальних громад, центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників та окремих закладів освіти області, аналітичні матеріали щодо стану виконання 

замовлень на курси підвищення кваліфікації працівників галузі освіта за 2021 рік 

представлений у таблиці 4.1.1; таблиці 4.1.2.  

Протягом звітного періоду було сформовано 546 навчальних груп різних форм 

навчання на базі інституту для 11898 педагогів. У дистанційному режимі у період карантину 

працювали 192 групи слухачів курсів (таблиця 4.1.3). Щомісяця навчальний процес був 

організований у середньому для 46 навчальних груп напряму ПК.  
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Таблиця 4.1.1  

Стан виконання замовлень на курси підвищення кваліфікації у І півріччі 2021 року 
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Білопільський    7 8     10 4 1          28 15 85 86     131 113 

Білопільська міська рада     10 8 1 1 9 8   1        36 37 110 103 1 1 167 159 

Білопільський, Миколавська селищна 

рада 
    6 5     9 6            23 13 42 37     80 61 

Білопільський, Річківська сільська рада     2       2 2 1          20 11 11 5     36 18 

Буринський     8 5     6 1        1 1 6 0 79 67 1 1 101 75 

Великописарівський     3 6     7 7            48 26 43 26     101 65 

Великописарівський, Кириківська 

селищна рада 
    8 1     1              24 2 9 2     42 5 

Глухівський     4 1     6 3            38 3 38 9     86 16 

Глухівський, Березівська сільська рада             1 1        1 1 6 3 2 0     10 5 

Глухівський, Шалигинська селищна 

рада 
    1       1 1            14 10 14 8     30 19 

Конотопський      4 8 1 1 9 13        1   53 51 44 48     112 121 

Конотопський, Бочечківська сільська 

рада 
    1       1 1            8 2 3 2     13 5 

Конотопський, Дубов’язівська селищна 

рада 
    1       5 5            12 13 8 7     26 25 

Краснопільський       2     3 9        1 1 19 7 17 13 2 1 42 33 

Краснопільський, Краснопільська 

селищна рада 
    5 6 1 1 9 2 2 2        5 12 60 66 3 3 85 92 

Краснопільський, Миропільська 

сільська рада 
    2 4     2 2 1 1        19 13 8 7     32 27 
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Кролевецький     6 5 3 3 5 2            40 13 27 11 1   82 34 

Лебединський     10 3     14 4        1 1 78 24 38 13   2 141 47 

Липоводолинський     2 4 1 1 1              9 9 7 7 1 1 21 22 

Л.Долинський, Л.Долинська селищна 

рада 
    2 2     33 14     4 4     43 21 33 4     115 45 

Липоводолинський,Синівська селищна 

рада 
            1 2            14 7 15 9     30 18 

Недригайлівський     3 2     2 1        1   8 9 5 6   1 19 19 

Недригайлівська селищна рада     2 5     14 6            28 31 17 15     61 57 

Недригайлівський, Вільшанська 

сільська рада 
    3 1     2 3            0 0 24 24     29 28 

Недригайлівський, Коровинська 

сільська рада 
    1 0     3 1        1 1 1 1 0 0     6 3 

Охтирський     2 7     1 12            10 18 10 27     23 64 

Охтирський, Грунська сільська рада     2 2     8 7 1 1        6 5 52 45     69 60 

Охтирський, Комишанська сільська 

рада 
    2       1 2            13 8 32 30     48 40 

Охтирський, Чернеччинська сільська 

рада 
    6 1     7 4        1 1 16 16 40 30     70 52 

Охтирський, Чупахівська селищна рада     3 4     2 1            13 13 11 11     29 29 

Путивльський     2 2 1 1 22 23            27 19 176 137     228 182 

Путивльський, Новослобідська сільська 

рада 
    0 1     1 1            2 1 46 45     49 48 

Роменський     16 15 2 2 65 69        1 1 94 61 103 111     281 259 

Роменський, Андріяшівська сільська 

рада 
    5 2     6 6            7 15 69 62 1   88 85 

Середино-Будський     4   1 1 1 2        2 1 0 2 51 45   2 59 53 

Середино-Будський, Зноб-

Новгородська селищна рада 
        2 2 1 1            22 6 12 4     37 13 

Сумський     12 7 2 2 24 32        1 1 72 88 100 126 5 3 216 259 

Сумський, Верхньосироватська 

сільська рада 
    1       1 2            6 3 5 1 3   16 6 

Сумський, Нижньосироватська сільська 

рада 
    3 2     1 2            15 11 13 10     32 25 

Сумський, Бездрицька сільська рада             0 0            17 14 13 6     30 20 

Сумський, Степанівська селищна рада     2 3     4 4            12 11 34 33     52 51 

Сумський, Миколаївська сільська рада     1 1     1 2            8 9 58 53     68 65 

Сумський, Хотінська селищна рада       1 1 1 2 4            1 1 1 1     5 8 
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Тростянецький     2 1     1 1 1          14 11 14 9     32 22 

Тростянецька міська рада     4 6     3 6   2        22 42 38 75     67 131 

Тростянецький, Боромлянська сільська 

рада 
      1     11 11 1          51 19 42 8 3   108 39 

Шосткинський     1 4     11 4            47 38 30 48     89 94 

Ямпільський, Дружбівська міська рада     1       1 1            13 10 7 6     22 17 

Ямпільський     15 9 1 1 17 13     3 4     30 16 25 16 2   93 59 

м. Буринь     2 4 1 1 3 8         4 2 3 4 100 102     113 121 

Сумська міська рада     84 103 17 17 81 115 1 3     7 5 252 259 609 616 4 6 1055 1124 

м. Конотоп     18 23 6 6 48 60   1         69 55 174 179   1 315 325 

м. Ромни     10 14 2 2 48 51             10 24 113 122 1   184 213 

Шосткинська міська рада     2 10     10 19             22 37 287 277   1 321 344 

м. Охтирка     18 16 10 10 49 51 1 1         8 4 167 165 1 1 254 248 

м. Глухів     10 14     16 14 1           15 19 44 47     86 94 

м. Лебедин     8 19     6 18     4 4 1   42 74 32 37   1 93 153 

Кролевецька міська рада     1 3 2 2 14 26         4 3 14 14 16 20   1 51 69 

Заклади вищої освіти     3   24 24 9               86 50 479 332 12 28 613 434 

Заклади професійної (професійно-

технічної) освіти 
23 18 6   35 35 7               11 3 8 3 5 20 95 79 

СОЦПО та РТМ                             1  1   9 11 11 11 

Сумський центр реабілітації     1                         3       4   

Сумський дитячий будинок ім. С.П. 

Супруна 
                              1       1   

Обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та обдарованих дітей 
            3                       1 3 1 

Управління охорони здоров’я                                           

«Кадетський корпус»                               97 101     97 101 

Інклюзивно-ресурсний центр м. 

Білопілля 
                            1  2       3   

Управління соціального захисту                                           

Обласний ліцей-інтернат спортивного 

профілю «Барса» 
    6       2               11 1 3       22 1 

СОІППО                                    11  11  11 11  

Кількість слухачів: 
23 18 348 351 114 114 645 670 11 12 11 12 

2

8 
19 

164

3 

131

4 

385

7 

351

5 
66 97 6746 6122 

Кількість груп: 1 1 15 15 8 8 29 29 1 1 1 1 1 1 70 68 158 154     284 278 
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Таблиця 4.1.2  

Стан виконання замовлень на курси підвищення кваліфікації у ІІ півріччі 2021 року 

 

Райони, міста, ОТГ, організації 
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Білопільський     11 9     1 1 2 4 16 4     41 38   2 77 55 

Білопільська міська рада     10 6     2 1 3 6 22 12     35 32 2 1 73 54 

Білопільський, Миколавська селищна 

рада 
    12 4         3 1 10 6     41 30     66 41 

Білопільський, Річківська сільська рада     4 1         2 1 6 9     11 8     21 18 

Буринський     8 1     1     1 1   50 52 50 22     113 76 

Великописарівський     3 2       2 5 3 22 27     39 17 1 1 66 53 

Великописарівський, Кириківська 

селищна рада 
    7 1         1   10       33 28     50 30 

Глухівський     16 2     1 1 2 2 37 8     32 5     96 16 

Глухівський, Березівська сільська рада     1 2       1 2 1   1     36 27     37 30 

Глухівський, Шалигинська селищна 

рада 
    3 2         1 1 9 7     7 5     22 19 

Конотопський      3 3         2 1 36 25     58 65 1 1 103 101 

Конотопський, Бочечківська сільська 

рада 
    2 2           1 2 4     34 32     41 39 

Конотопський, Дубов’язівська селищна 

рада 
    3 3         1   9 9     87 94     101 107 

Краснопільський     2 1         2 4 14 4     10 4     27 10 

Краснопільський, Краснопільська 

селищна рада 

 

    7 8           3 4 6     111 98 1 1 128 118 



 

 

36 

Краснопільський, Миропільська 

сільська рада 
    2 7         1 1 6 2     8 4     17 13 

Кролевецький     7       1   1 13 47 4     56 29     113 36 

Лебединський     19 14         4 3 42 9     59 26     122 51 

Липоводолинський       2       1     5 4     5 2     11 9 

Л.Долинський, Л.Долинська селищна 

рада 
    5 2         5 5 24 13 28 28 44 32 1 1 104 77 

Липоводолинський,Синівська селищна 

рада 
      5             7 10     5 3     12 19 

Недригайлівський     1 1     1   22 22 3 3     1 1     6 5 

Недригайлівська селищна рада     10 14             14 13     14 1   1 40 33 

Недригайлівський, Вільшанська 

сільська рада 
      6         16 17 1       24 16     25 25 

Недригайлівський, Коровинська 

сільська рада 
    4 4         4 4         1 1     6 6 

Охтирський     3 4         1 4 3 2     6 17     14 36 

Охтирський, Грунська сільська рада     5 5               2     27 25     36 35 

Охтирський, Комишанська сільська 

рада 
    1       1 2 13 18 7 4     3 1     11 6 

Охтирський, Чернеччинська сільська 

рада 
    8 4         1 1 22 11     60 39     95 59 

Охтирський, Чупахівська селищна рада     5 4             7 10     12 9     24 23 

Путивльський     2 1             31 18     72 60     128 101 

Путивльський, Новослобідська сільська 

рада 
                1 2 4 3             4 3 

Роменський     30 11     3 3 2 3 50 18     162 142     258 188 

Роменський, Андріяшівська сільська 

рада 
    17 14         2 2 7 12     25 22     53 52 

Середино-Будський     5 3             2   50 60         58 67 

Середино-Будський, Зноб-

Новгородська селищна рада 
      1         3 4 16 2     18 14     34 17 

Сумський     25 18         7 5 55 34     98 100     192 172 

Сумський, Верхньосироватська 

сільська рада 
    3 1         4 10 4   37 37 1 1     46 40 

Сумський, Нижньосироватська сільська 

рада 
    2 5         1 1 6 6     11 7     19 18 

Сумський, Бездрицька сільська рада     3 3     1   4 2 7 7     8 6     18 16 

Сумський, Степанівська селищна рада     6 6       2 1 3 13 19     6 12 1 1 27 40 
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Сумський, Миколаївська сільська рада     1 1     16 15 59 76 14 10     8 7     28 24 

Сумський, Хотінська селищна рада     3 5     6 5 41 43 5 5     75 52     85 64 

Тростянецький     4 5     5 3 6 8 15 12     13 7     32 24 

Тростянецька міська рада       12 31 28 3 2 4 6 13 31 25 25 11 29 1 1 53 102 

Тростянецький, Боромлянська сільська 

рада 
    17 8     11 11 7 5 38 9     52 13     114 35 

Шосткинський     9 3     1 4 8 8 32 22 15 22 41 49     101 106 

Ямпільський, Дружбівська міська рада     5 3     1 1 18 9 16 7     6 3     28 14 

Ямпільський     18 12 28 22     24 29 27 17     55 48     105 79 

м. Буринь     6 9         4 4 4 3 30 25 30 22     71 64 

Сумська міська рада     127 152         28 25 207 193 95 78 793 716   4 1297 1234 

м. Конотоп     29 30         3   32 26 105 106 276 242 2 1 491 453 

м. Ромни     24 23             6 15     260 255 5 1 306 305 

Шосткинська міська рада     6 13             5 21 74 76 160 134 2   285 280 

м. Охтирка     28 26         1       27 27 178 175 2 1 253 245 

м. Глухів     22 24             16 15 84 88 11 7 1 1 143 147 

м. Лебедин     12 19     2 1     25 30 56 60 61 61 3 3 176 183 

Кролевецька міська рада     8 10             10 24 171 175 97 89 2 1 340 350 

Заклади вищої освіти     40 16             57 30     29 22 15 7 145 79 

Заклади професійної (професійно-

технічної) освіти 
23 17 30 9         1   30 7     1   2 4 114 62 

СОЦПО та РТМ     3                           3 2 9 2 

Сумський центр реабілітації                             4       4   

Сумський дитячий будинок  

ім. С.П. Супруна 
                                  

Обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та обдарованих дітей 
    4                       1 5 1 

Управління охорони здоров’я                                   

«Кадетський корпус»     1                         3 1 

Інклюзивно-ресурсний центр м. Білопілля                                   

Управління соціального захисту                                   

Обласний ліцей-інтернат спортивного 

профілю «Барса» 
              4 1     4       9 1 

СОІППО                                   

Інші                             4   4 

Кількість слухачів: 23 17 652 562 59 50 61 57 351 376 1137 809 847 859 3512 3006 45 40 6687 5776 

Кількість груп: 1 1 28 28 2 2 4 4 16 16 51 49 31 31 138 137     271 268 
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Таблиця 4.1.3 

Фактична кількість навчальних груп, 

слухачів та студентів у 2021 році 

 

№ Форма навчання 

Кількість груп Кількість слухачів 

І півріччя 

2021 року 

ІІ півріччя 

2021 року 

І півріччя 

2021 року 

ІІ півріччя 

2021 року 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Документ про освіту – свідоцтво про підвищення кваліфікації 

1 Очна 

 - фахові 1 1 18 17 

2 Очно-дистанційна 

 - фахові повні 5 7 126 140 

 - фахові скорочені 10 21 225 422 

 - фахові виїзні - 2 - 50 

 - проблемно-тематичні  1 - 12 - 

3 Дистанційна 

 -фахові (Moodle) 8 4 114 57 

 -фахові (Teams) 29 16 670 376 

 - проблемно-тематичні (Teams) 1 - 19 - 

4 Стажування - - 97 40 

 Усього: 55 51 1281 1102 

Документ про освіту-сертифікат 

1 Експрес-курси 

 Очна 

 - експрес-курси (КЗ СОІППО) 1 - 12 - 

 - експрес-курси (виїзні) - - - - 

 Дистанційна 

 - експрес курси (Teams) - - - - 

2 Курси за вибором 

 Очна 

 - курси за вибором  

(КЗ СОІППО) 
66 49 1273 809 

 - курси за вибором (виїзні) - 31 - 859 

 - курси за вибором (НУШ) 2 - 41 - 

 Дистанційна 

 - курси за вибором (Teams) 154 137 3515 3006 

 Усього: 223 217 4841 4674 

 Разом: 278 268 6122 5776 

ПЕРЕПІДГОТОВКА 

Документ про освіту –диплом магістра 

053 Психологія 

1 Денна 2 2 40 34 

2 Заочна 2 2 46 37 

073 Менеджмент 

1 Денна - - - - 

2 Заочна 2 2 53 45 

011 Освітні, педагогічні науки  

1 Денна 1 1 21 20 

2 Заочна 1 1 14 6 

 Усього: 8 8 174 142 

 
Курси_ПК_НУШ за 2021 рік 

 Очна 2 16 41 329 

 Дистанційна - 214 - 5648 

 Усього: 2 230 41 5977 
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Таким чином, протягом 2021 року в КЗ СОІППО курси підвищення кваліфікації за 
очною, очно-дистанційною та дистанційною формами навчання пройшло 11898 педагогів 
(546 навчальних груп) закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (рисунок 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4). 

Окрім того, протягом 2021 року курси підвищення кваліфікації щодо реалізації 
Концепції «Нова Українська школа» пройшли 6018 педагогів: керівні кадри – 471 чол.; 
вчителі 5 класів – 4844 чол.; вчителі початкових класів – 533 чол.; асистенти вчителів – 170 
чол.  

З метою підготовки вчителів до викладання предметів/ інтегрованих курсів у 5 класах 
з впровадження Державного стандарту базової середньої освіти за кошти державної освітньої 
субвенції  були підготовані 5848 педагогів, що становить 95,5% від додаткових замовлень з 
боку ОТГ (таблиця 4.1.5; рисунок 4.1.5; 4.1.6). 

Для якісної організації освітнього процесу була забезпечена участь тренерів у 

Всеукраїнських заходах з напрямку реалізації концептуальних засад реформування 

початкової загальної освіти та запровадженню Концепції «Нова українська школа», на 

кафедрах інституту були організовані обговорення нормативно-правових документів за 

напрямком запровадження Концепції «Нова українська школа»: Державного стандарту 

базової освіти; модельних освітніх програм; навчальних матеріалів до нових навчальних 

програм, методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу тощо. Тренери та 

тренери-педагоги постійно набувають додаткової майстерності у проведенні тренінгів для 

керівників шкіл щодо створення сучасного освітнього середовища, для вчителів, які 

викладали в 1 класі. 

Освітня діяльність КЗ СОІППО у 2021 році була спрямована також на студентів – 

здобувачів вищої освіти за акредитованими освітньо-професійними програмами та 

ліцензованими спеціальностями напряму перепідготовки (П), які зараховуються на навчання 

до інституту наказом ректора. Партнерські стосунки з управліннями, відділами освіти, 

центрами професійного розвитку педагогічних працівників дозволяють доводити до кожного 

закладу освіти пропозицій стосовно освітніх послуг та ліцензованих спеціальностей 

інституту, вдосконалення технології вступної компанії, вчасно формувати замовлення, 

підвищувати конкурентоспроможність при проведенні вступної компанії для абітурієнтів. У 

статистичному аналізі контингенту студентів за останні роки присутня природна динаміка 

(таблиця 4.1.4; рисунок 4.1.2). 

Таблиця 4.1.4 

Статистичний аналіз контингенту студентів напряму перепідготовки 

 

№ 

з/п 
Спеціальності 
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1 053 

Психологія 

денна форма навчання 23 12 13 20 21 12 21 19 16 

заочна форма навчання 27  22 23 22  24 22 15 

2 073 

Менеджмент 

денна форма навчання  6 7   6  28 - 

заочна форма навчання 25 23 23 28 25 23 25  17 

3 011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

денна форма навчання   7 22    21 - 

заочна форма навчання 14 5 7  14 5 14  6 

 Разом 89 46 79 93 82 46 84 90 54 

 Усього 214 221 228 
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Таблиця 4.1.5 

Виконання 

плану заїздів слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти Сумської області, 

які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти на 2021 рік 

(жовтень-грудень 2021 року) 

Назва територіальних громад 

Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 
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  П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В  

1 Андріяшівська сільська 

громада 

9 9 8 6 19 20 9 9 7 6 5 6 2 2 9 11 6 6 7 6 5 6 6 4   92 91 98,9

% 

2 Бездрицька сільська  

громада 

2 2 1 1 6 3 2 2 1 1 5 5 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 1 1 35 32 91,4

% 

3 Березівська сільська 

громада 

5 5 4 4 12 10 4 5 3 3 2 2 5 5 6 7 5 5 6 3 2 2 5 5   59 56 94,9

% 

4 Білопільська міська 

громада 

11 10 18 17 13 18 19 15 8 8 14 13 6 6 9 8 10 10 8 7 7 7 9 9 4 4 136 132 97,1

% 

5 Боромлянська сільська 

громада 

1 1 2 2 12 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3   1 1 5 3   34 25 73,5

% 

6 Бочечківська сільська 

громада 

2 2 2 2 5 5 3 1 3 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3   28 28 100,0

% 

7 Буринська міська  

громада 

17 15 14 15 32 31 17 17 11 11 13 11 9 8 20 19 14 14 9 9 9 8 14 12 2 2 181 172 95,0

% 

8 Великописарівська 

селищна громада 

6 6 8 7 8 7 6 7 6 7 9 9 1 1 5 5 6 6 4 4 2 2 4 4 1 1 66 66 100,0

% 

9 Верхньосироватська 

сільська громада 

  2 3 10 11 5 4 1 1 2 2 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 35 36 102,9

% 

10 Вільшанська сільська 

громада 

1 1 3 3 6 6 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 4 4 29 28 96,6

% 

11 Ворожбянська міська 

громада 

4 2 9 8 6 9 5 5 3 3 1 1  1 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 2 2 48 48 100% 

12 Глухівська міська 

громада 

 

14 8 12 11 24 23 15 13 12 12 8 7 7 7 18 18 12 12 14 14 11 8 13 10   160 143 89,4

% 
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13 Грунська сільська 

громада 

3 2 5 4 13 7 2 2 4 4 9 8 2 2 3 4 4 4 2 2 4 4 3 2 8 8 62 53 85,5

% 

14 Дружбівська міська  

громада 

3 3 3 4 5 6 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 5 5 34 38 111,8

% 

15 Дубов’язівська селищна 

громада 

3 2 8 8 15 18 9 8 6 6 3 3 5 4 8 8 6 5 4 4 6 5 6 5   79 76 96,2

% 

16 Есманьська селищна 

громада 

3 3 2 3 15 10 3 4 3 3 3 2 2 1 3 3 4 4 5 5 4 3 2 2   49 43 87,8

% 

17 Зноб-Новгородська 

селищна громада 

7 5 3 3 7 5 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1  37 33 89,2

% 

18 Кириківська селищна 

громада 

2 2 6 5 8 6 5 5 1 1 1 1 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 1 2   39 37 94,9

% 

19 Комишанська сільська 

громада 

3 3   5 4 4 4 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 29 28 96,6

% 

20 Конотопська міська 

громада 

23 23 25 25 49 55 50 46 22 20 17 16 15 14 29 30 26 24 27 27 24 24 23 22 7 8 337 334 99,1

% 

21 Коровинська сільська 

громада 

1  2 2 10 3   1 1 10 9 1  2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 34 23 67,6

% 

22 Краснопільська селищна 

громада 

17 16 16 16 22 30 13 9 13 14 13 12 8 8 16 14 9 9 9 9 13 11 15 14 1 1 165 163 98,8

% 

23 Кролевецька міська 

громада 

15 14 16 17 33 25 28 25 15 15 20 17 10 10 20 20 14 13 12 11 14 13 16 14 2 2 215 196 91,2

% 

24 Лебединська міська 

громада 

33 30 30 31 42 53 32 29 20 21 21 24 7 6 27 29 16 17 19 19 18 20 22 23 22 22 309 324 104,9

% 

25 Липоводолинська 

селищна громада 

10 8 6 6 28 18 11 10 7 7 14 13 3 3 9 9 9 9 5 5 5 5 9 9 3 3 119 105 88,2

% 

26 Миколаївська селищна 

громада 

4 4 6 5 11 17 7 6 6 5 5 4 5 5 6 7 4 6 1 1 5 6 9 7 3 5 72 78 108,3

% 

27 Миколаївська сільська 

громада 

7 4 10 9 13 8 3 3 4 6 4 4 1 1 4 3 3 3 3 3 5 4 3 4   60 52 86,7

% 

28 Миропільська сільська 

громада 

2 1 4 2 9 6 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 1 1 1 1 2 2 4 2   39 31 79,5

% 

29 Недригайлівська 

селищна громада 

7 7 8 8 9 9 7 4 5 4 4 3 2 2 5 6 4 3 2 2 1 1 4 4   58 53 91,4

% 

30 Нижньосироватська 

сільська громада 

1 1 1  5 5 3 3 1 2 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2   29 29 100,0

% 

31 Новослобідська сільська 

громада 

5 5 7 6 10 8 5 4 4 4 5 5 1 1 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 5 4 56 51 94,1

% 

32 Охтирська міська 

громада 

18 12 15 15 40 45 27 24 16 14 17 18 10 9 19 20 18 17 13 12 13 17 15 15 4 5 225 223 99,1

% 

33 Попівська сільська 

громада 

10 9 19 20 20 18 7 8 10 10 12 11 2 2 11 11 10 10 6 6 6 6 11 11   124 122 98,4

% 

34 Путивльська міська 

громада 

9 11 12 10 20 20 8 9 9 8 11 10 2 2 12 11 8 8 8 8 10 9 8 7 3 1 120 114 95,0

% 
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35 Річківська сільська 

громада 

3 3 6 6 11 4 3 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 1 1 52 42 80,8

% 

36 Роменська міська 

громада 

31 26 42 45 65 74 54 47 33 28 26 27 19 17 39 38 25 25 23 23 27 25 31 26 6 7 421 408 96,9

% 

37 Садівська сільська 

громада 

8 7 4 3 28 15 9 7 7 6 11 10 5 5 8 8 6 6 3 3 9 9 5 7 1 0 104 86 82,7

% 

38 Свеська селищна 

громада 

4 3 8 8 11 11 7 7 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 6 6 5 5 1 0 67 64 95,5

% 

39 Середино-Будська 

міська громада 

8 6 6 5 10 13 5 6 6 6 4 3 1 1 6 6 4 4 4 4 5 5 5 6 1 1 65 66 101,5

% 

40 Синівська сільська 

громада 

5 4 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 7 3   57 49 86,0

% 

41 Степанівська селищна 

громада 

4 4 6 4 15 11 9 12 8 7 5 5 8 8 5 6 9 9 5 5 4 4 5 6 3 3 86 84 97,7

% 

42 Сумська міська громада 94 90 65 63 153 166 145 125 55 54 52 50 39 36 92 93 79 77 48 49 95 94 68 69 51 49 1036 1015 98,0

% 

43 Тростянецька міська 

громада 

19 18 18 17 58 30 18 19 13 11 31 29 14 13 17 16 18 17 9 9 13 13 14 13 12 12 254 217 85,4

% 

44 Хмелівська сільська 

громада 

2 2 4 4 10 7 4 4 3 3 6 4 3 3 4 4 6 6 4 3 4 3 3 3 1  54 46 85,2

% 

45 Хотінська селищна 

громада 

2 2 2 1 6 7 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 4 3 3 2 2 36 38 105,6

% 

46 Чернеччинська сільська 

громада 

8 7 2 1 13 14 8 8 7 7 8 6 1 1 6 7 6 6 4 4 9 6 8 7 7 6 87 80 92,0

% 

47 Чупахівська селищна 

громада 

3 2 2 2 6 5 1  2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 4 4 31 29 93,5

% 

48 Шалигинська селищна 

громада 

5 4 4 4 12 8 3 3 1 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 5 5   55 49 98,1

% 

49 Шосткинська міська 

громада 

28 19 36 33 54 54 37 36 25 22 24 20 13 13 35 35 33 32 26 24 29 29 28 31 4 4 372 352 94,6

% 

50 Юнаківська сільська 

громада 

2 2 4 4 18 7 3 3 3 3 12 13 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4   62 52 83,9

% 

51 Ямпільська селищна 

громада 

6 4 6 5 16 15 5 5 6 5 4 3 2 3 8 8 5 5 5 5 7 7 5 6   75 71 94,7

% 

52 КЗ СОІППО   2 2 1    1 1 4 7 1 1  1 3    1 2     13 14 107,7

% 

53 Спеціальна школа    6        1  4      12        23 100,0

% 

 Усього: 490 429 512 498   1035 969 640 588 397 383 453 431 261 252 523 530 436 425 340 341 425 418 434 414 175 170 6121 5848 95,5

% 
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Рисунок 4.1.1. Динаміка кількості навчальних груп у 2018- 2021 рр. 

 

 

Рисунок 4.1.2. Динаміка контингенту слухачів та студентів у 2018- 2021 рр. 
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Рисунок 4.1.3. Динаміка кількості слухачів фахових курсів підвищення кваліфікації 

за формами навчання у 2018- 2021 рр. 

 

Рисунок 4.1.4. Динаміка кількості слухачів експрес-курсів та 

курсів за вибором у 2019- 2021 рр. 
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Рисунок 4.1.5. Стан виконання замовлень на курси ПК  НУШ за ДСБСО у 2021 році  

(у розрізі ОТГ) 



 

 

46 

 

 

Рисунок 4.1.6. Стан виконання замовлень на курси ПК  НУШ за ДСБСО у 2021 році (у розрізі освітніх галузей) 
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4.2. Кадрове забезпечення освітньої діяльності: кількісні та якісні показники  

Важливими завданнями кафедр Інституту (педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту (ПСОМ); теорії і методики змісту освіти (ТМЗО); соціально-гуманітарної 

освіти (СГО); психології (П); освітніх та інформаційних технологій (ОІТ)) у 2021 році 

залишаються здійснення на високому фаховому рівні освітньої діяльності з метою 

запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних та науково-педагогічних 

працівників галузі освіти області, забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки і 

стажування, здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями. 

Професійний профіль науково-педагогічного персоналу Інституту протягом 2021 року 

не зазнав суттєвих кількісних і якісних змін у порівнянні з минулим роком. Загальна 

кількість науково-педагогічних працівників кафедр в інституті на 31.12.2021 року становить 

63 особи (враховуючи сумісників), що обіймали 73,55 ставок (рисунок 4.2.1, таблиця 4.2.1). 
 

Рисунок 4.2.1. Кадрове забезпечення кафедр КЗ СОІППО (станом на 31.12.2021 року) 

 

Таблиця 4.2.1 

Затверджений штат професорсько-викладацького складу кафедр КЗ СОІППО 

(станом на 31.12.2021)  

 
Посади, наукий ступінь Кількість чоловік Кількість 

ставок  штатні сумісники 

Завідувач кафедри, доктор наук 1  1 

Завідувач кафедри, кандидат наук 4  4 

Професор кафедри, доктор наук 3   2,25 

Доцент, кандидат наук 20 1 22,1 

Старший викладач, кандидат наук 4  3  

Старший викладач 22  32 

Викладач, кандидат наук 3   3 

Викладач 5  6,2 

Усього 62 чол. 1 чол. 73,55 ставок 
 

Створені умови для фахового та наукового зростання педагогічних і науково-

педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації та стажування у інших ЗВО відповідно 

до перспективного плану ПК Інституту. Якісний аналіз професорсько-викладацького складу 

КЗ СОІППО: 4 особи (6,3 %) – доктори наук та професори кафедри, 33 особи (52,4 %) мають 

науковий ступінь кандидата наук або вчене звання доцента (рисунок 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4).  
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Рисунок 4.2.2. Якісний аналіз професорсько-викладацького складу КЗ СОІППО 

 (станом на 31.12.2021 ) 

 
Рисунок 4.2.3. Динаміка викладачів інституту, що мають наукові ступені та вчені звання 
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Рисунок 4.2.4. Розподіл ставок ПВС за посадами на кафедрах КЗ СОППО 

(станом на 31.12.2021 ) 
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При формуванні складу науково-педагогічних працівників кафедр була відчутна 

орієнтація на пріоритет штатних працівників. У складі кафедр штатні науково-педагогічні 

працівник становлять 98,4% (рисунок 4.2.5 ). 
 

 
Рисунок 4.2.5. Кадровий склад науково-педагогічних працівників КЗ СОІППО  

(станом на 31.12.2021 )  

 

У 2021 році зі слухачами курсів ПК працювали 1 запрошений викладач-сумісник та 27 

викладачів – на умовах погодинної оплати (таблиця 4.2.2; 4.2.3).  

Таблиця 4.2.2 

Професорсько-викладацький склад кафедр КЗ СОІППО  
(станом на 31.12.2021 ) 
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Педагогіки, спеціальної освіти та 
менеджменту 

1 1 6 6 3     17 1 

Теорії і методики змісту освіти 1 1 3 7 1  1    14 18 
Соціально-гуманітарної освіти 1 1 4 4 1     11 2 
Психології 1  3 6 1       11 6 
Освітніх та інноваційних технологій 1  4 3 2     10  

Усього: 5 3 20 26 8 - 1 - - 63 27 

 

Таблиця 4.2.3 

 

Кількість ставок на кафедрах, які обіймали сумісники у 2021 році  

 

Тип суміщення 
Кафедри 

Разом 
ПСОМ  ТМЗО СГО П ОІТ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

І півріччя 
Професори 

Внутрішні сумісники   0,5   0,5 став. 

Доценти 
Внутрішні сумісники 0,5 0,5  0,5 0,5 2 став. 

Зовнішні сумісники  0,5    0,5 став. 

Старші викладачі 
Внутрішні сумісники    0, 5  0,5 став. 

Викладачі 
Зовнішні сумісники   0,2   0,2 став. 

Усього 0,5 

Усього 0,5 став. 1 став. 0,7 став. 1 став. 0,5 став. 3,7 став. 

З них внутрішні 0,5 став. 0,5 став. 0,5 став. 1 став. 0,5 став. 3 став. 



 

 

50 

1 2 3 4 5 6 7 

З них зовнішні   0,5 став. 0,2 став.   0,7 став. 

ІІ півріччя 
Професори 

Внутрішні сумісники  0,5 0,5   1 став. 

 
 

Доценти 
Внутрішні сумісники 0,5   0,5 0,5  1,5 став. 

Зовнішні сумісники  0,5    0,5 став. 
Старші викладачі 

Внутрішні сумісники    0,5  0,5 став. 

Викладачі 
Внутрішні сумісники       

Усього 
Усього 0,5 став. 1 став. 0,5 став. 1 став. 0,5 став. 3,5 став. 

З них внутрішні 0,5 став. 0,5 став. 0,5 став. 1 став. 0,5 став. 3 став. 

З них зовнішні  0,5 став.     0,5 став. 
 

До освітнього процесу на курсах ПК керівних та педагогічних працівників згідно 

затверджених графіків залучались також 39 викладачяв на умовах погодинної оплати\ 

У зв'язку із запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» освітню діяльність з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працювали у початкових класах за 

новим Державним стандартом початкової освіти та будуть запроваджувати Державний 

стандарт базової освіти, працювати у 5 класах ЗЗСО протягом 2022-2023 н.р. забезпечували 

17 тренерів, які були спеціально підготовані МОН України (наказ ДОН СОДА 

від 05.10.2021 № 504-ОД Про затвердження списку тренерів Сумської області) 27 тренерів-

педагогів, які залучались КЗ СОІППО до освітнього процесу на курсах ПК керівних та 

педагогічних працівників за освітніми галузями згідно затверджених ДОН Сумської ОДА 

графіків.  
Підготовку фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти у 2021 році 

забезпечували науково-педагогічні працівники відповідно до нормативних вимог щодо 
запровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Освітню діяльність з підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня за акредитованими освітньо-професійними 
програмами забезпечують науково-педагогічні працівники, що мають відповідну освіту, 
наукові ступені, вчені звання, стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки, публікації 
за фахом та пройшли підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років. Викладання 
дисциплін навчального плану підготовки магістрів здійснюється науково-педагогічними 
працівниками, які мають відповідну кваліфікацію, яка засвідчується виконанням не менше 4 
видів наукової та професійної активності, перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності. У кадровому складі на кожні 10 здобувачів наявний один 
викладач, який має науковий ступінь та/або вчене звання, а також кваліфікацію відповідно до 
спеціальності.  

Професорсько-викладацький склад випускових кафедр Інституту має відповідну освіту, 
досвід науково-педагогічної діяльності, наукові публікації тощо. 

 

 Науково-педагогічне навантаження викладачів кафедр Інституту 

Протягом 2021 року на виконання рішення вченої ради Інституту здійснена 

диференціація норм робочого часу у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» 

(рисунок 4.2.6). 

У 2021 році навчальним відділом Інституту обраховано та розподілено навчальне 

навантаження науково-педагогічних працівників кафедр обсягом 35619,99 годин за двома 

освітніми напрямками: підвищення кваліфікації (ПК) – 32565,53 годин та перепідготовка (П) 

- 3054,46 годин (рисунок 4.2.7). 
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Рисунок 4.2.6. Середні показники обсягу педагогічного навантаження 
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Рисунок 4.2.7. Розподіл навчального навантаження між освітніми напрямами 

 

Загальний обсяг навчального навантаження у 2021 році у порівнянні з 2020 роком 

зменшився, однак усі викладачі кафедр забезпечені на викладацьку ставку (рисунок 4.2.8, 

таблиця 4.2.4., рисунок 4.2.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.8. Частка кафедр у розподілі загального навчального навантаження 
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Таблиця 4.2.4 

Розподіл загального обсягу навчального навантаження між кафедрами за освітніми 

напрямами у 2021 році (годин) 

 

Кафедри ПСОМ ТМЗО СГО П ОІТ Разом 

І півріччя 2021 року 

Обсяг 

навчальн. 

на вант. 

ПК 3035,21 4296,56 3074,45 2814,99 3371,13 16592,34 

П 763,06 - 15 680,55 9 1467,61 

Усього 3798,27 4296,56 3089,45 3495,54 3390,13 18059,95 

Погодина 

оплата 

ПК - 248 - 232 - 480 

П - - - - - - 

Усього - 248 - 232 - 480 

Вакансія ПК - - - 58,64 - 58,64 

П - - - 328,19 - 328,19 

Усього - - - 386,83 - 386,83 

 

Разом  

за ІІ півр 

ПК 3035,21 4544,56 3074,45 3105,63 3371,13 17130,98 

П 763,06 - 15 1008,74 9 1795,8 

Усього 3798,27 4544,56 3089,45 4114,37 3380,13 18926,78 

ІІ півріччя 2021 року 

Обсяг 

навчальн. 

на вант. 

ПК 2584,27 3795,96 2266,12 3608,73 2624,15 14879,23 

П 381,33 18 32 632,09 - 1063,42 

Усього 2965,66 3813,96 2298,12 4240,82 2624,15 15942,65 

Погодина 

оплата 

ПК 36 292 - 208 - 536 

П - - - - - - 

Усього 36 292 - 208 - 536 

Вакансія ПК - - - 19,32 - 19,32 

П 195,24 - - - - 195,24 

Усього 195,24 - - 19,32  214,56 

 

Разом  

за ІІ півр 

ПК 2620,27 4087,96 2266,12 3836,05 2624,15 15434,55 

П 576,57 18 32 632,09 - 1258,66 

Усього 3196,84 4105,96 2298,12 4468,14 2624,15 16693,21 

Календарний 2021 рік 

Разом  

за рік 

ПК 5655,48 8632,52 5340,57 6941,68 5995,28 32565,53 

П 1339,63 18 47 1640,83 9 3054,46 

Разом 6995,11 8650,52 5387,57 8582,51 6004,28 35619,99 

        

 
 

Рисунок 4.2.9. Розподіл між кафедрами навчального навантаження за освітніми напрямами 
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За підсумками 2021 року виконання кафедрами загального навантаження становить: 

 навчального – 36698,01 годин (103,03 %): у І півріччі – 20260,18 годин         

(107,04 %); у ІІ півріччі – 16437,83 годин (98,47 %) (таблиця 4.2.5; 4.2.7; рисунок 4.2.10); 

 науково-педагогічного – 108005,44 година (107,00 %): у І півріччі – 62280,31 

години (112,03 %); у ІІ півріччі – 45725,13 години (99,75%) (таблиця 4.2.5., 4.2.7; рисунок 

4.2.10). 

Із загального обсягу навчального навантаження 1099 година виконана на умовах 

погодинної оплати (таблиця 4.2.6). 

Таблиця 4.2.5 

Виконання кафедрами навчального навантаження у 2021 році за освітніми напрямами 

 
№ 

з/

п 

Кафедра Виконаний обсяг навчального навантаження 

Ставки ПК П Усього 

І півріччя 2021 року 

1 ПСОМ 3410 938,34 4248,59 17,6 ст. 

- - - погодинна оплата 

3410 938,34 4248,59  

2 ТМЗО 4637,86 40 4677,86 16,95 ст. 

401 - 401 погодинна оплата 

5038,86 40 5078,86  

3 СГО 3016,45 9 3025,45 13,9 ст. 

- - - погодинна оплата 

3016,45 9 3025,45  

4 П 3073,54 1063,05 4136,59 12,75 ст. 

201 - 201 погодинна оплата 

3274,54 1063,05 4337,59  

5 ОІТ 3557,69 12 3569,69 13,15 ст. 

- - - погодинна оплата 

3557,69 12 3569,69  

Усього: 17695,79 1963,39 19658,18  

602 - 602  

Разом 18297,79 1962,39 20260,18  

ІІ півріччя 2021 року 

1 ПСОМ 2590,65 412,49 3003,14 17,6 ст. 

36 92 128 погодинна оплата 

2626,65 504,49 3131,14  

2 ТМЗО 3727,62 18 3745,62 16,15 ст. 

265 - 265 погодинна оплата 

3992,62 18 4010,62  

3 СГО 2215,3 30 2245,3 12,9 ст. 

 - - погодинна оплата 

2215,3 30 2245,3  

4 П 3757 617,83 4374,83 13,75 ст. 

104 - 104 погодинна оплата 

3861 617,83 4478,83  

5 ОІТ 2571,94 - 2571,94 13,15 ст. 

- - - погодинна оплата 

2571,94 - 2571,94  

Усього: 14862,51 1078,32 15940,83  

405 92 497 погодинна оплата 

Разом 15267,51 1170,32 16437,83  

Календарний 2021 рік 

Усього: 32558,3 3040,71 35599,01  

1007 92 1099 погодинна оплата 

Разом 33565,3 3132,71 36698,01  
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Таблиця 4.2.6 

Виконання кафедрами навчального навантаження  

на умовах погодинної оплати у 2021 році 

 

№ 

з/п 
Кафедра 

Погодинна оплата 

заплановано 

І півріччя 

2021 

виконано 

І півріччя 

2021 

заплановано 

ІІ півріччя 

2021 

виконано 

ІІ 

півріччя 

2021 

заплановано 

рік 

2021 

виконано 

рік 

2021 

1 ПСОМ -/- -/- 36/- 36/92 36/- 36/92 

2 ТМЗО 248/- 401/- 292/- 265/- 540/- 666/- 

3 СГО -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

4 П 232/- 201/- 208/- 104/- 440/- 305/- 

5 ОІТ -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

Усього: 
480/- 602/- 536/- 405/92 1016/- 1007/92 

480 602 536 497 1016 1099 

 

Частка кожної кафедри у виконанні загального обсягу навчального навантаження за 

2021 рік представлено на діаграмі (рисунок 4.2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2.10. Частка кафедр у виконанні загального обсягу навчального навантаження 
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Таблиця 4.2.7 

Виконання кафедрами загального науково-педагогічного навантаження у 2021 році 

 

№ 

з/п 
Кафедра 

Заплановано (годин) Виконано (годин) 
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І півріччя 2021 року 

1 ПСОМ 3798,27 2979,4 4970 991,4 12739,07 4248,59 3280,88 5709 1068,28 14306,75 112,31 % 

2 ТМЗО 4544,56 2473,19 3841 1748 12606,75 5078,86 2841,3 5190 1886 14996,16 118,95 % 

3 СГО 3089,45 1719 3604,5 942 9354,95 3025,45 2071,5 4251 869 10216,95 109,21 % 

4 П 4114,37 2426,54 2815 1205 10560,91 4337,59 3135,37 3359,5 1393,5 12225,96 115,76 % 

5 ОІТ 3380,13 2065,9 3704 1180 10330,03 3569,69 1752,5 4232,8 979,5 10534,49 101,98 % 

Із
 н

и
х

 :
  усього 18059,95 11664,03 18934,5 6066,4 54724,88 19658,18 13081,55 22742,3 6196,28 61678,31  

погодинна оплата  480    480 602    602  

вакансія 386,83    386,83       

Разом 18926,78 11664,03 18934,5 6066,4 55591,71 20260,18 13081,55 22661,3 6196,28 62280,31 112,03 % 

ІІ півріччя 2021 року 

1 ПСОМ 3196,84 3135,13 4526 999 11856,97 3131,14 2738,5 4066 1015 10950,64 94,19 % 

2 ТМЗО 4105,96 2654,8 3262 1514 11536,76 4010,62 2553,3 3659 1518 11740,92 101,77 % 

3 СГО 2298,12 1919,5 2536,15 693 7446,77 2245,3 1596,5 3401 625 7867,8 105,67 % 

4 П 4468,14 1620,25 2064 847 8999,39 4478,83 1550,5 2167 931 9127,33 101,40 % 

5 ОІТ 2624,15 863 1900 613 6000,15 2571,94 832,5 1984 650 6038,44 100,64 % 

Із
 н

и
х

 :
  усього 15942,65 10192,68 14288,15 4666 45089,48 15940,83 9271,3 15277 4739 45228,13  

погодинна оплата  536    536 497    497  

вакансія 214,56    214,56       

Разом 16693,21 10192,68 14288,15 4666 45840,04 16437,83 9271,3 15277 4739 45725,13 99,75% 

2021 рік 

Із
 н

и
х

 :
  усього 34002,60 21856,71 33222,65 10732,4 99814,42 35599,01 22352,85 38019,3 10935,28 106906,44  

погодинна оплата  1016    1016 1099    1099  

вакансія 601,39    601,39       

 Разом 35619,99 21856,71 33222,65 10732,4 101431,75 36698,01 22352,85 38019,3 10935,28 108005,44 106,48 % 
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4.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ СОІППО 

 

Протягом 2021 року в Інституті були створені умови для фахового та наукового зростання науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, підвищення їх кваліфікації та стажування в інших ЗВО відповідно до перспективного плану ПК Інституту. Кількісні показники 

підвищення кваліфікації та стажування співробітників КЗ СОІППО свідчать про перевиконання перспективного плану (таблиця 4.3.1).  

Науково-педагогічні працівники Інституту протягом року в умовах карантину здійснювали постійне навчання з питань організації 

освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання в освітньому процесі підготовки магістрів та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників Сумської області, якому сприяли розроблені в Інституті та здійснені заходи щодо підвищення їх 

кваліфікації, самоосвіти. 

Таблиця 4.3.1 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ СОІППО 

 
№ 

з/п 

Термін Зміст роботи 

(форма проведення заходу) 

Контингент Отриманий документ ПІП працівника, посада Місце 

проведення 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Підвищення кваліфікації відповідно до річного плану підвищення кваліфікації КЗ СОІППО на 2021 рік 

1 01.02. -

26.06. 

2021 

Методисти закладів ППО без 

виділення профілю 

Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер № СП 35830447/1447-21 

Каленик О.В., методист по роботі з 

обдарованою учнівською молоддю 

навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту 

освіти» НАПН 

України 

2 15.02.-

17.09. 

2021 

Викладачі, тьютори (організатори) 

дистанційного навчання, 

педагогічні, науково-педагогічні 

працівники та керівники 

університетів, академій, інститутів 

з проблем упровадження 

інформаційно-комунікаційних 

технологій та дистанційного 

навчання в освітній процес 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації  

Свідоцтво № СП 35830447 / 

1597-21 

Антонченко М.О., доцент кафедри 

освітніх та інформаційних технологій 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту 

освіти» НАПН 

України 

3 15.02.-

17.09. 

2021 

Викладачі, тьютори (організатори) 

дистанційного навчання, 

педагогічні, науково-педагогічні 

працівники та керівники 

університетів, академій, інститутів 

з проблем упровадження 

інформаційно-комунікаційних 

технологій та дистанційного 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації  

Свідоцтво № СП 35830447 / 

1606-21 

Пінчук Д.М. ст. викладач кафедри 

педагогіки, професійної освіти та 

менеджменту 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту 

освіти» НАПН 

України 
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навчання в освітній процес 
 

4 05.04-

01.10. 

2021 

Працівникик психологічних 

служб системи освіти (завідувачі 

(директори) методисти навчально-

методичних і методичних 

кабінетів (центрів), практичні 

психолгги (соціальні педагоги) 

закладів освіти різного рівня) 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Свідоцтво № СП 

35830447 / 1856-21 

Марухина І.В., завідувач навчально-

методичного центру психологічної 

служби 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту 

освіти» НАПН 

України 

5 12.05. – 

14.06. 

2021 

Стажування Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер ПК № 0212510/001801-

21 

Свєтлова Т.В., методист з математики 

навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку 

СДПУ 

ім. А.С.Макаренка 

6 01.02.21 – 

І заїзд; 

26.02.21 – 

ІІ заїзд 

Стажування Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер ПК02139771 18997-21 

Клюніна Н.В., старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарної освіти 

м. Суми  

КЗ СОІППО 

7 01.02.21 – 

І заїзд; 

26.02.21 – 

ІІ заїзд 

Стажування Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер ПК 02139771 19008-21 

Головач Е.В., завідувач навчального 

відділу 

м. Суми  

КЗ СОІППО 

8 01.02.21 – 

І заїзд; 

26.02.21 – 

ІІ заїзд 

Стажування Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер ПК 02139771 18962-21 

Остапенко О.І., завідувач навчально-

методичного відділу моніторингу якості 

освіти та ЗНО 

м. Суми  

КЗ СОІППО 

9 01.02.21 – 

І заїзд; 

26.02.21 – 

ІІ заїзд 

Стажування Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер ПК 02139771 18963-21 

Сердюк О.П., завідуюча навчально-

методичного відділу координації 

освітньої діяльності та професійного 

розвитку 

м. Суми  

КЗ СОІППО 

10 01.02.21 – 

І заїзд; 

26.02.21 – 

ІІ заїзд 

Стажування Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер ПК 02139771 18957-21 

Корень Л.В., методист кафедри освітніх 

та інформаційних технологій 

м. Суми  

КЗ СОІППО 

11 01.02.21 – 

І заїзд; 

26.02.21 – 

ІІ заїзд 

Стажування Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер ПК 02139771 18969-21 

Сукачова Н.М., методист навчально-

методичного відділу координації 

освітньої діяльності та професійного 

розвитку  

м. Суми  

КЗ СОІППО 

12 01.02.21 – 

І заїзд; 

26.02.21 – 

Стажування Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер ПК 02139771 18961-21 

Кісільова М.В., методист з біології 

навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та 

м. Суми  

КЗ СОІППО 
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ІІ заїзд 

 

 професійного розвитку 

13 01.02.21 – 

І заїзд; 

26.02.21 – 

ІІ заїзд 

Стажування Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер ПК 02139771 18960-21 

Блужан Т.В., методист з виховної роботи м. Суми  

КЗ СОІППО 

14 01.02.21 – 

І заїзд; 

26.02.21 – 

ІІ заїзд 

Стажування Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер ПК 02139771 18997-21 

Перлик В.В., методист з управлінської 

діяльності навчально-методичного 

відділу координації освітньої діяльності 

та професійного розвитку 

м. Суми  

КЗ СОІППО 

15 01.02.21 – 

І заїзд; 

26.02.21 – 

ІІ заїзд 

Стажування Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації Реєстраційний 

номер ПК 02139771 119014-21 

Прядко Л.О., к. п. н., доцент м. Суми  

КЗ СОІППО 

Присвоєння вченого звання, здобуття наукового ступеня 

1 09.02.2021 Присвоєно вчене звання доцента Науково-

педагогічний 

працівник 

Атестат доцента. 

Серія АД № 006801 

Успенська В.М., доцент МОН України 

2 27.09.2021 Присвоєно вчене звання доцента Науково-

педагогічний 

працівник 

Атестат доцента.  

Серія АД № 009049 

Івашина Л.П., доцент МОН України 

3 30.11.2021 Присвоєно вчене звання професора Науково-

педагогічний 

працівник 

Атестат професора.  

Серія АП № 003516 

Кудінов Д.В., професор МОН України 

4 30.11.2021 Присвоєно вчене звання доцента Науково-

педагогічний 

працівник 

Атестат доцента.  

Серія АД № 009394 

Драновська С.В., в.о. зав. кафедри МОН України 

5 30.11.2021 Здобуття наукового ступеня 

кандидата наук 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Диплом кандидата наук.  

Серія ДК № 063375 

Кода С.В., ст. викладач МОН України 

 

Підвищення кваліфікації поза річним планом підвищення кваліфікації КЗ СОІППО у 2021 році 

(за альтернативними освітніми програмами, у тому числі із використанням потенціалу відкритих освітніх ресурсів) 

1 14.11.2020 -

31.01.2021 

Тренінг за напрямами: розвиток 

професійних компетентностей 

(поглиблення професійних знань, 

умінь, навичок зокрема як 

тренера для освіти дорослих), 

розвиток громадянської, 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № ТД-0027 Лобода В.В., викладач Онлайн-

дистанційний 

модуль, 

м. Ірпінь 
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комунікативної і миротворчої 

компетентності 

 

2 Грудень 

2020 – 

лютий 2021 

Міжнародна кар’єра науковця та 

управління науковими проєктами 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 2021/02/0006.21 Драновська С.В., в.о. зав. кафедри Університет 

Суспільних наук 

(UNS) м. Лодзь 

Польща 

3 11-29.01. 

2021 

Онлайн-курси «Використання 

цифрових інструментів Google 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Електронний сертифікат Пінчук Д.М., ст. викладач Науково-

методичний центр 

професійно-

технічної освіти у 

Запорізькій області 

4 14.01.2021 Всеукраїнська онлайн-педрада 

«Сучасний учитель дослідник, 

учений, письменник, актор 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Електронний сертифікат Пінчук Д.М., ст. викладач ГО Центр сучасної 

педагогіки 

«Освітній маркер» 

5 14.01.2021 Всеукр. онлайн педрада 

«Сучасний учитель, дослідник, 

учений» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 42210212484С 

4 годин 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Київ 

6 14.01.2021 Всеукраїнська онлайн-педрада 

«Сучасний учитель – дослідник, 

учений, письменник, актор…» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 4421014595В3 

 

Ковтун Є.Ф., ст. викладач м. Київ Центр 

сучасної педагогіки 

«Освітній маркер» 

7 16.01.2021 Інтернет-конференція 

«Організація освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Свідоцтво 

13 годин / 0,43 кредиту ЄКТС 

 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Київ 

8 23.01.2021 Сесія 4.4. «Наступність форм і 

методів роботи за «КД» під час 

дистанційного навчання», яка 

відбулася у рамках VIII 

Всеукраїнської робочої наради з 

питань апробації і впровадження 

курсу «Культура добросусідства» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № HL0A4C-

CE000010 

Петрова Л.Г., в.о. зав. кафедри МОН, м. Київ 

9 27-29.01. 

2021 

ХVІII Міжнародна школа-семінар 

«Сучасні педагогічні технології в 

освіті» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Електронний сертифікат Пінчук Д.М., ст. викладач НТУ ХПІ 

м. Харків 

10 01.02.2021 «Тренінг для тренерів, які будуть 

готувати педагогів/викладачів для 

роботи за програмами курсу 

«Культура добросусідства» в 

закладах дошкільної освіти, закладах 

загальної середньої освіти, коледжах, 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № ТП-0067 Петрова Л.Г., в.о. зав. кафедри МОН, м. Київ 
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закладах передфахової вищої освіти, 

професійних ліцеях, закладах вищої і 

післядипломної освіти» 

11 01.02.21 –    

І заїзд; 

26.02.21 –    

ІІ заїзд 

 

Стажування Педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації. Реєстраційний 

номер ПК 02139771 18945-21 

Гавриленко С.О., методист навчально-

методичного центру психологічної 

служби 

м. Суми  

КЗ СОІППО 

12 05-06. 

02.2021 

VІ Всеукраїнський науковий 

форум з міжнародною участю 

«Адаптивні процеси в освіті» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Жук М.В., доцент ШАУСПС,  

м. Харків 

13 07.02.2021 Онлайн-курс «Бери й роби. 

Змішане та дистанційне 

навчання» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 

43bcab6b3aa945c68039503397a0

0dff 

Наконечна Л.М., викладач Київ, EdEra 

14 08 – 26.02. 

2021 

Онлайн-курси «Освітній коучинг» Науково-

педагогічний 

працівник 

Електронний сертифікат (30 

год) 

Пінчук Д.М., ст. викладач Науково-

методичний центр 

професійно-

технічної освіти у 

Запорізькій області 

15 20-21.02. 

2021 

Друга Міжнародна педагогічна 

стрітенська онлайн конференція 

освітнє Дитинство в 20-х роках 

ХХІ ст.: виклики та можливості» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Жук М.В., доцент м. Львів, Львівський 

ОІППО 

16 23.02.2021 Всекураїнський вебінар 

«Особливості викладання 

інтегрованого курсу мистецтва у 

8 класі 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Електронний сертифікат Пінчук Д.М., ст. викладач «Навчальна книга – 

Богдан» 

17 25.02.2021 «Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

 

Ковтун Є.Ф.,ст. викладач м. Суми  

КЗ СОІППО 

18 25.02.2021 Лего-марафон «Педагогіка гри у 

закладах дошкільної освіти» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

 

Цимерман І.Л., ст. викладач м. Суми  

КЗ СОІППО 

19 1-05.03. 

2021 

Майстер-клас «Сторітелінг як 

мотивація освітнього процесу» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Електронний сертифікат Пінчук Д.М., ст. викладач Науково-методичний 

центр професійно-

технічної освіти у 

Запорізькій області 

20 01-05.03. 

2021 

Всеукраїнський освітній онлайн-

марафон «Толерантна освіта – 

запорука здорового суспільства» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат EU456925 

 

Ковтун Є.Ф., ст. викладач м. Київ  

ТОВ «Всеосвіта» 
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21 04.03.2021 Особистісно-професійна компет. 

педагога: теорія і практика: V 

Всеукр. наук.-метод. практ. конф. 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

6 годин 

 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Суми 

22 10.03.2021 Вебінар «Новий Базовий 

компонент дошкільної освіти – 

нові перспективи» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

 

Ковтун Є.Ф., ст. викладач м. Київ ТОВ 

МЦФЕР-Україна 

23 25.03. 2021 Всеукраїнський вебінар 

«Дистанційне навчання як 

сьогоденна форма освіти: 

проблеми та перспективи» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Електронний сертифікат Пінчук Д.М., ст. викладач Науково-методичний 

центр професійно-

технічної освіти у 

Запорізькій області 

24 26.03.2021 Онлайн-урок «Ефективні рішення 

Google для оптимізації освітнього 

процесу онлайн» (3 год) 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Електронний сертифікат Пінчук Д.М., ст. викладач Академія цифрового 

розвитку 

25 26 - 27.03. 

2021 

Всеукраїнська онлайн 

конференція: «Сучасна освіта: 

методологія, теорія, практика» 

«Вплив казкотерапії» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Диплом №363740252D 

Сертифікат№363740252105 

15 годин / 0,5 кредитів ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Київ 

26 March 26-

27. 2021 

The VII International Scientific 

Conference 

«Modern science and practice» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

12 годин / 0,4 кредити ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри Boston, USA 

27 April 05-14, 

2021 

Teaching and research in 

contemporary university:chellenges, 

solutions, and perspectives 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 71 Кудінов Д.В. проф. Faculty of Education, 

University of Bialystok 

28 April 06-09, 

2021 

XVIII International Scientific and 

Practical Conference 

«Research and development results» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

24 годин / 0,8 кредиту ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри Athens, Greece 

29 April 06-09, 

2021 

Research and development results. 

Abstracts of XVIII Inter.l Scientific 

Practical Conference 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

24 годин / 0,8 кредиту ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри Athens, Greece 

30 05 –26.04. 

2021 

Онлайн-курси «Використання 

моделей змішаного навчання в 

освітньому просторі» (24 год) 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Електронний сертифікат Пінчук Д.М., ст. викладач Науково-методичний 

центр професійно-

технічної освіти у 

Запорізькій області 

31 06.04.-

15.05.2021 

Стажування Інтернаціоналізація 

вищої освіти у контексті розвитку 

культурної та публічної 

дипломатії 

Ліцензія від 26.02.2020 

 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Жук М.В., доцент Західноукраїнський 

національний 

університет 
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32 13.04.2021 Необхідний цифровий інструмент 

для організації навчання в 

сучасному освітньому середовищі 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Сударева Г.Ф., ст. викладач м. Київ,  

ТОВ «Всеосвіта» 

33 24.04- 

30.05.2021 

Міжнародне стажування 

«Fundraising and organization of 

project activities in educational 

establishments: european 

experience» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Удовиченко І.В. проф.кафедри, 

проректор 

Польща – Україна 

34 25-26.04. 

2021 

Всеукр. практ. онлайн конф. 

«Теоретичні і практичні аспекти 

формування сучасних 

педагогічних технологій» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Диплом №416223596D Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Київ 

35 26.04. 

2021 

Всеукраїнський семінар-

практикум педагогічних та 

науково-педагогічних працівників 

України 

«Роль Міжнародного конкурсу з 

інформатики та комп’ютерної 

вправності «Бобер» в пошуку 

прихованих резервів розумової 

активності учнів, підвищенні 

ефективності навчання» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат №ААК-0534 Павленко І.М., ст. викладач КЗ Львівської 

обласної ради 

«Львівський обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

36 26-28.04. 

2021 

XI Міжнар. науково-практ. конф. 

«Theoretical approaches of 

Fundamental Sciences. Theory, 

Practice and prospects» 

 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

12 годин / 0,4 кредити ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Женева, 

Швейцария 

37 27-30.04. 

2021 

XXIII Міжн. науково-практ. 

конференція «Theory, practice and 

science» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

24 годин / 0,8 кредиту ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри Токіо, Японія 

38 27.04.2021 Перевіряємо знання 

захоплюючим тестом 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Сударева Г.Ф., ст. викладач м. Київ,  

ТОВ «Всеосвіта» 

39 27.04.-

31.08.2021 

Нова українська школа: перехід 

на наступний рівень 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 1538 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 

Панченко С.М, проректор, доцент  МОН України 

40 Науково-

педагогічний 

працівник 

 

Сертифікат № 1369 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 
Луценко С. М., доцент МОН України 
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41 Педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 191 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 
Діхнич К. В., методист МОН України 

42 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 256 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 

 

 

Драновська С.В., в.о. зав. кафедрою МОН України 

43 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 475 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 

Логвиненко Ю.В., доцент МОН України 

44 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 197 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 

Клюніна Н.В., ст. викладач МОН України 

45 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 476 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 

Петрова Л.Г., в.о. зав. кафедри МОН України 

46 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 2131 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 
Коростіль Л.А., доцент МОН України 

47 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 107 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 

Успенська В.М., доцент МОН України 

48 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 2101 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 
Крот Г.В., ст. викладач МОН України 

49 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 176 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри МОН України 

50 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 763 

30 годин / 1 кредит ЄКТС 
Марухина І.В., ст. викладач МОН України 

51 29.04.2021 Науково-практичний семінар 

«Формування професійної 

компетентності майбутніх 

вихователів в умовах сьогодення» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат HB 1163/21 

 

Ковтун Є.Ф., ст. викладач ГНПУ  

ім. О.Довженка 

52 03-25.05. 

2021 

«Modern trends in education in the 

modern information space and scientific 

activity. Europeane xperience and 

practice» 

(онлайн-лекції і семінари, тема 

стажування «Сучасні тенденції в 

освіті в сучасному інформаційному 

просторі і науковій діяльності. 

Європейський досвід і практика») 

 
 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № IIS-IEPD/05003/2021 Василевська О.І., доцент Hungary, Budapest 
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53 03.-25.05. 

2021 

«Modern trends in education in the 

modern information space and 

scientific activity. European 

experience and practice» 

(Стажування: онлайн-лекції і 

семінари, тема «Сучасні тенденції 

в освіті в сучасному 

інформаційному просторі і 

науковій діяльності. 

Європейський досвід і практика») 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № IIS-

IEPD/05002/2021 

Гальцова С.В., ст. викладач Hungary, Budapest 

54 10 –28.05. 

2021 

Онлайн-курси «Цифрові 

інструменти сучасного 

педагогічного працівника» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Електронний сертифікат Пінчук Д.М., ст. викладач Науково-методичний 

центр професійно-

технічної освіти у 

Запорізькій областіё 

55 11.05.2021 Створюємо захоплюючий урок Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Сударева Г.Ф., ст. викладач м. Київ,  

ТОВ «Всеосвіта» 

56 12.05.2021 Вебінар « Ігри та вправи на 

розвиток мовлення дошкільників з 

особливими освітніми потребами» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат №KD769295 Павленко І.М., ст. викладач м. Київ,  

ТОВ «Всеосвіта» 

57 14-15.05. 

2021 

ІV Міжнародна науково-практична 

конференція «Академічна культура 

дослідника в освітньому просторі: 

європейський та національний 

досвід» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат  

Серія ФІСФ №1212/597 

Жук М.В., доцент СумДПУ, м.Суми 

58 18.05.2021 Всеукраїнський круглий стіл 

«Європейський Союз як глобальний 

актор» до Дня Європи в межах 

проєкту Еразмус+ Модулі Жана 

Моне J621046-EPP-1-2020-1-UA-

EPPJMO-MODULE «Європейська 

політична інтеграція: історична 

ретроспектива та сучасність» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Жук М.В., доцент ГНПУ, м. Глухів 

59 20.05.2021 Вебінар «Як планувати освітній 

процес дієво та оптимально» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

 

Ковтун Є.Ф., ст. викладач м. Київ ТОВ 

МЦФЕР-Україна 

60 25-28.05. 

2021 

Розбудова єдиного відкритого 

інформаційного простору освіти 

впродовж життя. The development of the 

unified open information space in lifelong 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Жук М.В., доцент УІПА, м. Харків 
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61 25-26.05. 

2021 

Всеукраїнська науково-практична 

онлайн-конференція «Філософія 

для дітей: сучасний стан і 

перспективи розвитку» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Жук М.В., доцент Інститут 

обдарованної 

дитини НАПН 

України 

62 25.05.- 

13.09.2021 

Всеукраїнський освітній хаб 

педагогічних інновацій Нової 

української школи 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат СК 

№2139133/015140-21 

Жук М.В., доцент КНЗ «Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти педагогічних 

працівників 

Черкаської обласної 

ради» 

63 27.05.2021 Зміст мистецької освіти в 

початковій школі 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Електронний сертифікат Пінчук Д.М., ст. викладач ДЗВО «Університет 

менеджменту 

освіти» 

64 27.05.2021 Зміст мистецької освіти в 

початковій школі 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

6 годин / 0,2 кредити ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Київ 

65 31.05 – 

02.06.2021 

Нові додатки Google для 

освітнього процесу 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат  

№ ПК 02139771 19277-21 

30 годин 

Захарова І.О., доцент м. Суми  

КЗ СОІППО 

66 31.05 – 

02.06.2021 

Нові додатки Google для 

освітнього процесу 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат  

№ ПК02139771 19276-21 

30 годин 

Драновська С.В., в.о. зав. кафедри м. Суми  

КЗ СОІППО 

67 2-4.06.2021 XI Міжнар. науково-практ. 

Конференція «The world of science 

and innovation» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

24 годин / 0,8 кредиту ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Лондон, 

Великобританія 

68 03.06.2021 Проєктування розвитку та 

психолого-педагогічн. супроводу 

обдарованої особистості 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

6 годин / 0,2 кредити ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Київ 

69 24-27.06. 

2021 

Практична медіаграмотність: 

аспекти впровадження в закладах 

дошкільної освіти 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Петрова Л.Г., в.о. зав. кафедри м. Полтава 

70 24-27.06. 

2021 

Практична медіаграмотність: 

аспекти впровадження в закладах 

дошкільної освіти 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат Подліняєва О.О., доцент м. Полтава 

71 03.07.2021 Онлайн-конференція 

«Проєктування розвитку та 

психолого-педагогічного супроводу 

обдарованої особистості» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

8 годин / 0,27 кредиту ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Київ 
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72 10.08-

13.08.2021 

Тренінг з медіаграмотності Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № AUP -1176-AUG-

21 

Захарова І.О., доцент Konrad Adenauer 

Stiftung 

73 11-15.08. 

2021 

Культура добросусідства Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № СН-0029 Подліняєва О.О., доцент м. Ірпінь 

74 14.09-

01.10.2021 

 

Нова українська школа: перехід 

на наступний рівень. Розроблення 

і впровадження навчально-

методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої 

освіти в умовах реалізації 

Державного стандарту базової 

середньої освіти 

 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 121 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 

Панченко С.М, проректор, доцент  МОН України 

75 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 235 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 
Луценко С. М., доцент МОН України 

76 Педагогічний 

працівник 

Сертифікат  

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 
Діхнич К. В., методист МОН України 

77 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат №41 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 

Драновська С.В., в.о. зав. кафедрою МОН України 

78 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 93 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 

Логвиненко Ю.В., доцент МОН України 

79 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат №57 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 

Клюніна Н.В., ст. викладач МОН України 

80 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 126 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 

Петрова Л.Г., в.о. зав. кафедри МОН України 

81 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 74 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 
Коростіль Л.А., доцент МОН України 

82 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 177 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 

Успенська В.М., доцент МОН України 

83 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 61 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 
Кода С.В., ст. викладач МОН України 

84 Науково-

педагогічний 

працівник 

 

Сертифікат № 83 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 
Крот Г.В., ст. викладач МОН України 
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85 Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 156 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри МОН України 

86 

 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат №273 

15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС 
Деменков Д.В., ст. викладач МОН України 

87 15.09 – 

28.09.2021 

Онлайн семінар-тренінг «Онлайн 

інструменти для викладання 

предмета «Культура 

добросусідства» у 5-6 класах 

ЗЗСО» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 15 годин Успенська В.М., доцент ГО «Інформаційно-

дослідний центр 

«Інтеграція і 

розвиток»« 

88 19-21.09. 

2021 

VII Международная научно-

практическая конференция 

«RESULTS OF MODERN 

SCIENTIFIC RESEARCH AND 

DEVELOPMEN» 

 

 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

24 годин / 0,8 кредиту ЄКТС 

Разом: 

93 години / 3.1 кредиту ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри Мадрид, Іспанія 

89 04.10-

08.10.2021 

Особливості вивчення 

навчального предмету 

інформатичної освітньої галузі у 5 

класі ЗЗСО за Державним 

стандартом базової середньої 

освіти в умовах реалізації 

концепції «Нова українська 

школа» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 02139771 / 072-

21 

Подліняєва О.О., доцент м. Суми  

КЗ СОІППО 

90 04.10-

18.10.2021 

Цифрові інструменти Google для 

закладів вищої, фахової 

передвищої освіти 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 4 GW-039 Ніколаєнко М.С., ст. викладач ТОВ «Академія 

цифрового 

розвитку» 

91 04.10-

08.10.2021 

Особливості вивчення 

навчального предмету 

інформатичної освітньої галузі у 5 

класі ЗЗСО за Державним 

стандартом базової середньої 

освіти в умовах реалізації 

концепції «Нова українська 

школа» 

 

 

 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 02139771/073-21 Наконечна Л.М., викладач м. Суми  

КЗ СОІППО 
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1 2 3 4 5 6 7 

92 04.10-

08.10.2021 

Особливості вивчення 

навчального предмету 

інформатичної освітньої галузі у 5 

класі ЗЗСО за Державним 

стандартом базової середньої 

освіти в умовах реалізації 

концепції «Нова українська 

школа» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат № 02139771/071-21 Павленко І.М., ст. викладач м. Суми  

КЗ СОІППО 

93 29.10.2021 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Нова українська 

школа й підготовка вчителя до 

забезпечення базової середньої 

освіти» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

8 годин / 0,27 кредиту ЄКТС 

 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Глухів 

94 25.11.2021 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Особистісно-

професійна компетентність 

педагога: досвід, проблеми, 

перспективи « 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

8 годин / 0,27 кредиту ЄКТС 

Панченко С.М., проректор, доцент м. Суми  

КЗ СОІППО 

95 25.11.2021 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Особистісно-

професійна компетентність 

педагога: досвід, проблеми, 

перспективи « 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 

8 годин / 0,27 кредиту ЄКТС 

Сєрих Л.В., в.о. зав. кафедри м. Суми  

КЗ СОІППО 

96 25.11.2021 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Особистісно-

професійна компетентність 

педагога: досвід, проблеми, 

перспективи» 

Науково-

педагогічний 

працівник 

Сертифікат 8 годин Успенська В.М., доцент м. Суми  

КЗ СОІППО 
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4. 4. Упровадження сучасного змісту та різноманітних форм навчання студентів, 

слухачів підвищення кваліфікації та стажування працівників галузі освіти  

Важливим завданням освітньої діяльності Інституту є запровадження гнучкої системи 

безперервної освіти педагогічних та науково-педагогічних працівників галузі освіти області, 

забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки і стажування, здобуття особами вищої 

освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями із врахуванням Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа».  

У змісті ПК педагогічних працівників ЗЗСО передбачено обов'язкове відбиття ідей 

компетентнісного підходу в системі ПК і перепідготовки та діє проєкт упровадження курсів 

за вибором, серед пріоритетних напрямів яких є тема компетентнісного підходу. Широко 

презентована в нормативних документах ідея компетентнісно орієнтованої освіти набула 

наразі адекватного втілення у змісті освітніх програм для слухачів та студентів. Протягом 

звітного періоду кафедри Інституту працювали над поповненням арсеналу педагогічних 

технологій, якими опановували на курсах ПК вчителі як процесуальної умови реалізації 

компетентнісного підходу до навчання.  

У 2021 році у зв'язку із запровадженням Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» приділялась 

належна увага змісту освітніх програм для підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, які працювали у початкових класах за новим Державним стандартом початкової 

освіти та будуть запроваджувати Державний стандарт базової освіти, працювати у 5 класах 

ЗЗСО протягом 2022-2023 н.р.  

На виконання наказу ДОН Сумської ОДА від 07.06.2021 № 317-ОД «Про підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» у 2021 році» у червні 2021 року (І сесія: 14.06-17.06; ІІ сесія: 23.06-25.06) курси 

підвищення кваліфікації пройшов 41 учитель початкових класів. Усі вони будуть навчати 

учнів початкових класів Нової української школи Сумської області у 2021/2022 навчальному 

році (таблиця 4.4.1).  

Таблиця 4.4.1 

Кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації  

з питань реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

 

№ 

з/п 
Назва громади 

1 група 2 група 

Місце проведення 

 

З
а

п
л

а
н

о
в

а
н

о
 

В
и

к
о

н
а

н
о

 

З
а

п
л

а
н

о
в

а
н

о
 

В
и

к
о

н
а

н
о

 

1 Бездрицька сільська громада 2 1   

КЗ Сумський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

ректор Нікітін 

Ю.О., тел. (0542) 

33 40 67 

2 Березівська сільська громада 2 2   

3 Боромлянська сільська громада 1 1   

4 Есманська селищна громада 2 1   

5 Грунська сільська громада 1 1   

6 Комишанська сільська громада 1 1   

7 Конотопська міська громада 7 5   

8 Краснопільська селищна громада 5 4   

9 Лебединська міська громада   5 5 

10 Липоводолинська селищна громада 3 3   

11 Миколаївська селищна громада 1 1   

12 Миколаївська сільська громада   2 2 

13 Миропільська сільська громада   3 3 

14 Шосткинська міська громада   13 11 

Разом 25 20 23 21 
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На виконання наказу ДОН СОДА від 24.09.2021 року № 483-ОД «Про підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» у 2021 році»; наказу ДОН СОДА від 08.11.2021 року № 577-ОД «Про підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за додатковим замовленням у 2021 році»; наказу ДОН СОДА від 08.12.2021 року 
№ 641-ОД Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із 
запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» за додатковим замовленням у 2021 році»; наказу 
ДОН СОДА від 05.10.2021 № 504-ОД »Про затвердження списку тренерів Сумської області»; 
наказу ДОН СОДА від 01.11.2021 року № 564-ОД «Про затвердження списку тренерів-
педагогів Сумської області для підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно 
до Концепції «Нова українська школа»; 

наказу КЗ СОІППО від 27.09.2021 року № 165-ОД «Про підвищення кваліфікації 
учителів закладів загальної середньої освіти Сумської області, які забезпечуватимуть 
реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти на 2021 рік»; наказу КЗ 
СОІППО від 08.11.2021 року № 264-ОД »Про підвищення кваліфікації учителів закладів 
загальної середньої освіти Сумської області, які забезпечуватимуть реалізацію нового 
Державного стандарту базової середньої освіти за додатковим замовленням на 2021 рік»; 
наказу КЗ СОІППО від 09.12.2021 № 398-ОД Про підвищення кваліфікації учителів закладів 
загальної середньої освіти Сумської області, які забезпечуватимуть реалізацію нового 
Державного стандарту базової середньої освіти за додатковим замовленням на 2021 рік» 
курси підвищення кваліфікації щодо реалізації Концепції «Нова Українська школа» протягом  
2021 році пройшли 6018 педагогів. Важливою складовою ефективності впровадження 
Державного стандарту базової загальної освіти у 2021 році стало:  

- підвищення кваліфікації 4844 вчителів, які будуть запроваджувати Державний 
стандарт базової освіти, працювати у 5 класах ЗЗСО протягом 2022-2023 н.р.; 

- підвищення рівня управлінської компетентності 471 керівника шкіл щодо створення 

сучасного освітнього середовища. У навчально-тематичному плані курсів ПК директорів, 

заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти 

відображені питанння управлінських аспектів впровадження Державного стандарту 

початкової освіти.  
- підвищення кваліфікації 533 вчителів початкових класів, які навчають учнів 1 

класів Нової української школи Сумської області у 2021/2022 навчальному році; 
- підвищення кваліфікації 170 асистенти вчителів (рисунок 4.4.1). 
Особливої актуальності у 2021 році набували завдання курсів ПК: забезпечити 

професійно-діяльнісне та індивідуально-особистісне самовдосконалення педагогів, 

підвищувати інформаційно-комунікаційні та цифрові навички із використання сервісів 

(Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime,Viber та 

інших), навички організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного 

навчання, навички комунікації у ході дистанційного навчання. 

У 2021 році більше 65% груп планових курсів курсів ПК та 93 % курсів ПК НУШ 

працювали на платформах дистанційного навчання. На Microsoft Office 365 A1 (застосунок 

Microsoft Teams) створювались онлайн-аудиторії та команди слухачів/студентів, які 

об’єднували онлайн-зустрічі, завдання, файли та розмови на єдиній платформі, доступній на 

мобільному пристрої, планшеті, ПК чи у браузері. Після встановлення Teams викладачі та 

слухачі / студенти створювали завдання, ділилися досвідом, співпрацювали віртуально в 

режимі реального часу, надавати персоналізований зворотний зв’язок тощо. 

Забезпечити професійний розвиток педагогів допомагали різноманітні форми 

навчання як способи керування навчально-пізнавальною діяльністю для розв'язання 

визначених дидактичних завдань. Серед різноманітних організаційних форм навчання 

слухачів і студентів надавалася перевага тим, що забезпечували розкриття органічної єдності 

теорії і практики.  
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Рисунок 4.4.1. Охоплення курсами ПК_НУШ педагогів ЗЗСО Сумської області у ІІ півріччі 2021 року 
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 Освітні програми, навчальні дисципліни (навчальні курси) 

 
Зміст навчання слухачів та студентів формувався на основі освітньо-кваліфікаційних 

характеристик та визначався освітньо-професійними програмами, структурно-логічною 
схемою підготовки, навчальними планами, робочими навчальними планами, індивідуальним 
навчальним планом студента, навчально-методичними комплексами навчальних дисциплін 
(навчальними та робочими програмами навчальних дисциплін).  

Освітні програми КЗ СОІППО розраховані на працівників галузі освіти Сумської 
області, що перебувають на курсах ПК та на здобувачів вищої освіти за акредитованими 
освітньо-професійними програмами та ліцензованими спеціальностями напряму 
перепідготовки. Оновленння змісту освітніх програм у межах 30% відбувається з 
урахуванням основних задач реформування освіти, освітянських потреб та регіональних 
особливостей. 

Зміст підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 
виражався у 46 навчальних дисциплінах та 72 спецкурсах, закріплених за кафедрами КЗ 
СОІППО. Кафедрами було запропоновано 1 тему експрес-курсів та 159 тем курсів за 
вибором (таблиця 4.4.2). 

Таблиця 4.4.2 
 

Закріплення навчальних дисциплін, спецкурсів, експрес-курсів та курсів за вибором 
за кафедрами КЗ СОІППО на 2021-2022 н. р. 

 

№ 
з/п 

Назва начальної дисципліни, спецкурсу, 
експрес-курсів 

ПСОМ ТМЗО СГО П ОІТ 

У
сь

о
г
о
 

1 Навчальні дисципліни інваріантної складової 
НТП підвищення кваліфікації 

9 18 6 11 2 46 

2 Спецкурси варіативної складової НТП 
підвищення кваліфікації 

27 13 2 26 4 72 

3 Навчальні дисципліни інваріантної складової 
НТП перепідготовки 

19 - - 15 - 34 

4 Навчальні дисципліни варіативної складової 
НТП перепідготовки 

13 - - 4 - 17 

 Усього: 68 31 8 56 6 169 

 Експрес-курси кафедри  1 - - - 1 

 Курси за вибором кафедри 37 53 30 25 14 159 

 
При формуванні освітніх програм фахових курсів підвищення кваліфікації 

працівників галузі освіти були враховані вимоги законів України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», вимоги нового Порядку підвищенння кваліфікації педагогічних та 
науково-педагогічних працівників, рекомендації МОН України та Університету 
менеджменту освіти. Кожен модуль (фундаментальна підготовка; методична підготовка; 
соціально-гуманітарна підготовка; мовно-комунікативна підготовка; інклюзивна підготовка; 
загально-культурна підготовка; психолого-педагогічна підготовка; інформаційно-
технологічна підготовка; варіативна складова; практична підготовка) має звоє змістове 
навантаження, та виконує певну роль вдосконалення освітнього процесу. У звітному періоді 
освітянам надавалися можливості щорічного підвищення кваліфікації та вибору форм та 
змісту підвищення власної кваліфікації, зокрема, курси за вибором – щорічні курси ПК для 
педагогічних працівників ЗЗСО та ЗФПО. Курси за вибором розширюють межі фахових 
компетентностей та підвищують загальнокультурний рівень вчителів, надають можливість 
педагогам свідомо та самостійно обрати проблему і зміст курсів щорічного підвищення 
кваліфікації.  
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Освітні програми курсів за вибором спрямовуються за основними напрямами: 

 розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, 
фахових методик, технологій); 

 розвиток емоційно-етичних компетентностей; психолого-фізіологічні 
особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки; 

 розвиток інклюзивних компетентностей, створення безпечного та 
інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, 
забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми 
потребами; 

 використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 
освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну 
безпеку; 

 розвиток мовленнєво-комунікаційних компетентностей; 

 формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей 
вмінь; 

 розвиток управлінських компетентностей (для керівників закладів освіти, 
науково-методичних установ та їх заступників) тощо. 

Мета курсів за вибором, відповідно до Положення «Про курси за вибором для 
щорічного підвищення кваліфікації педагогів закладів загальної середньої освіти», – 
задоволення індивідуальних освітніх інтересів, потреб і нахилів педагогів Сумської області у 
форматі щорічного підвищення кваліфікації. Курси за вибором покликані забезпечити 
гнучку систему підвищення кваліфкації, яка дає змогу педагогам будувати індивідуальну 
траєкторію професійного розвитку. Зміст курсів за вибором не повторює зміст традиційних 
фахових курсів ПК, може доповнювати їх, може мати інтегрований характер. 

У 2021 році постійно проводилося попереднє вивчення освітніх потреб цільових 
аудиторій слухачів засобами онлайн-опитування, зокрема, актуальних напрямів підвищення 
кваліфікації, форми проведення навчальних занять та тематики курсів ПК. Удосконалення 
знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами виступали як самостійним предметом підвищення кваліфікації на курсах за 
вибором, так і одним із модулів навчання на фахових курсах підвищення кваліфікації, що 
передбачає підготовку педагога (асистента педагога) до роботи як у спеціальних навчальних 
закладах, так і в умовах інклюзії.  

 
 Форми навчання слухачів та студентів 

 
Згідно плану освітньої діяльності на 2021 рік підвищення кваліфікації слухачів у КЗ 

СОІППО передбачало навчання педагогічних працівників на курсах ПК традиційно за 
очною, очно-дистанційною, дистанційною формами навчання, а також навчання за 
індивідуальними планами та графіками, стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників на кафедрах Інституту. Підготовка ж студентів за ліцензованими 
спеціальностями та акредитованими освітньо-професійними програмами за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти напряму перепідготовки в Інституті здійснювалася за 
денною та заочною формами навчання. Терміни навчання за відповідними формами 
визначалися можливостями виконання освітньої програми відповідного рівня вищої освіти 
та освітньо-кваліфікаційного рівня.  

Однак, виконуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», виконуючи рекомендації Міністерства освіти і 
науки України, протягом 7 місяців карантину 2021 року і для більше 65% груп планових 
курсів курсів ПК слухачів, 90 % курсів_ПК_НУШ і для студентів був запроваджений 
дистанційний режим навчання, застосовулись елементи змішаного навчання, які передбачали 
інтеграцію очної та дистанційної форм навчання або їх окремих елементів (таблиця 4.4.3; 
4.4.4).  
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Таблиця 4.4.3 

Основні види та форми підвищення кваліфікації педагогів Сумської області 

 

№ 

з/п 
Види курсів ПК 

Форми навчання 

Документ про освіту 

О
ч

н
а
 

О
ч

н
а 

(в
и

їз
н

і)
 

О
ч

н
о

-

д
и

ст
а
н

ц
ій

н
а
 

О
ч

н
о

-

д
и

ст
а
н

ц
ій

н
а 

(в
и

їз
н

і)
 

Д
и

ст
ан

ц
ій

н
а
 

 

За освітньою програмою підвищення кваліфікації 

1 Фахові курси + + + + + Свідоцтво (дає право на атестацію) 

2 Проблемно-

тематичні курси 

  + + + Свідоцтво (дає право на атестацію) 

3 Експрес-курси  + +   + Сертифікат (дає право викладати 

дисципліну, запроваджувати новітню 

технологію, дає право накопичувати години 

щорічних курсів ПК для атестації) 

4 Курси за вибором + +   + Сертифікат (дає право накопичувати години 

щорічних курсів ПК для атестації) 

За індивідуальною освітньою програмою 

1 Стажування   +   Свідоцтво (дає право на атестацію) 
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Таблиця 4.4.4 

Основні форми підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів Сумської області у КЗ СОІППО у 2021 році 
 

Форма 

навчання 
Тривалість курсів 

Кількість годин 

Напрям курсів, категорія педагогічних працівників Примітки 
Документ 

 про освіту 

У
сь

о
г
о
 

А
у

д
и

т
о

р
н

а
 

С
а

м
о

с
-

т
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очна 2 тижні 156 

 

86 

 

70 

 

Фахові курси: 

учителі, що викладають декілька предметів; 

викладачі ЗВО, ЗПТО 

З повним відривом 

від педагогічної 

діяльності 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

1 тиждень  40 40 — Експрес-курси: 

педагоги, що викладають нові навчальні предмети; 

педагоги, що оволодівають інноваційними освітніми 

технологіями 

З відривом  

від педагогічної 

діяльності 

Сертифікат  

(дає право викладати 

дисципліну чи 

впроваджувати 

технологію) 

3 дні 30 24 6 Курси за вибором: 

педагоги різних спеціальностей ЗЗСО, ЗФПО 

незалежно від стажу, досвіду і кваліфікаційної 

категорії, що накопичують щорічні курси ПК 

З відривом  

від педагогічної 

діяльності 

Сертифікат  

Очно-

дистанційна 

(повні) 

1 тиждень-

настановна сесія; 

 4 тижні –самостійна 

робота;  

1 тиждень-

екзаменаційна сесія 

156 

 

86 70 Фахові курси: 

викладачі ЗВО, ЗПТО; 

практичні психологи; 

кухарі ЗЗСО, ЗДО; 

сестри медичні ЗЗСО, ЗДО ; 

керівні кадри закладів освіти області; 

логопеди 

З частковим 

відривом від 

педагогічної 

діяльності 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

 

1 тиждень-

настановна сесія; 

 4 тижні –самостійна 

робота;  

1 тиждень-

екзаменаційна сесія 

156 

 

86 70 Проблемно-тематичні курси:  

педагогічні працівники, що підвищують 

компетентності за проблемою 

 

З частковим 

відривом від 

педагогічної 

діяльності 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

 

 4 тижні 180 

 

— 180 

 

Стажування: 

Викладачі ЗВЩ, ЗПТО; 

Методисти / педагоги управлінь/ відділів освіти, 

ЦПРПП; ІРЦ 

вчителі-методисти, вихователі-методисти 

Без відриву від 

педагогічної 

діяльності 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Очно-

дистанційна 

скорочені)  

1 тиждень-

настановна сесія; 

4 тижні –самостійна 

робота;  

3 дні – екзамена- 

ційна сесія 

156 

 

70 86 Фахові курси: 

педагогічні працівники, що мають кваліфікаційні 

категорії «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», 

«спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії»; 

З частковим 

відривом від 

педагогічної 

діяльності 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

 

Дистанційна 

(Moodle) 

4 місяці  180 16 164 Фахові курси: 

для учителів різних спеціальностей. 

Без відриву від 

педагогічної 

діяльності 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

Дистанційна 

(Тeams) 

1 тиждень-

настановна сесія; 

4 тижні –самостійна 

робота;  

3 дні – екзамена- 

ційна сесія 

156 

 

70 86 Фахові курси: 

педагогічні працівники, що мають кваліфікаційні 

категорії «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», 

«спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії»; 

 

З частковим 

відривом від 

педагогічної 

діяльності 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

 

1 тиждень  40 40 — Експрес-курси: 

педагоги, що викладають нові навчальні предмети; 

педагоги, що оволодівають інноваційними освітніми 

технологіями 

З відривом  

від педагогічної 

діяльності 

Сертифікат  

(електронний) 

3 дні 30 24 6 Курси за вибором: 

педагоги різних спеціальностей незалежно від стажу, 

досвіду і кваліфікаційної категорії, що накопичують 

щорічні курси ПК 

З відривом  

від педагогічної 

діяльності 

Сертифікат 

(електронний) 

 

Педагогічний супровід слухачів індивідуальної форми навчання, враховуючи карантинні заходи, здійснювався шляхом апробації 

електронних (дистанційних) засобів на платформах MOODLE та Microsoft Office 365 A1 (застосунок MICROSOFT TEAMS), що не 

передбачало відвідування Інституту викладачами, слухачами / студентами.  

Довготривалий локдаун 2021 року не дозволив повною мірою задовільнити замовлення на виїзні курси ПК (були переведені на 

дистанційну форму навчання) та традиційно застосувати технології корпоративного навчання педагогів.  

Стажування на кафедрах Інституту пройшли 137 чоловік: викладачі ЗВО, вчителі-методисти ЗЗСО та методисти центрів, управлінь, 

відділів освіти.  

Різноманітність пропонованих форм навчання та викладання, оптимальний вибір методів навчання, правильна організація самостійної 

роботи слухачів / студентів, застосування таких форм взаємодії як інтерактивне та кооперативне навчання, застосування технічних засобів та 

технологій дистанційного навчання забезпечили якість застосування освітніх технологій, форм взаємодії між викладачем та слухачами / 

студентами.  
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 Дистанційне навчання, електронні освітні ресурси 

 

Особливістю провадження освітнього процесу у 2021 році стало довготривале (7 

місяцівыз 10) дистанційне навчання (організованої та контрольованої самоосвіти з 

використанням комп’ютерної техніки й комунікаційних мереж), пов’язане з дотриманням 

суворих карантинних заходів щодо недопущення коронавірусної інфекції. Організація 

освітнього процесу за дистанційною формою навчання у 2021 році відбувалась на виконання 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та відповідних наказів КЗ СОІППО. 

Нормативно-правовою базою застосування технологій дистанційного навчання у КЗ 

СОІППО виступають: Закон України «Про вищу освіту»; Положення «Про дистанційне 

навчання» (наказ МОН України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» 

від 25.04.2013 року № 466 із змінами, внесеними наказами МОН України №660 від 

01.06.2013; № 761 від 14.07.2015); Положення «Про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти», яке набуло чинності 06.10.2020 року; Положення КЗ СОІППО 

«Про дистанційну форму організації навчального процесу при підвищенні кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів» від 30.08.2013; Тимчасове положення про нормування 

педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників з розробки і використання 

програмно-педагогічних засобів дистанційного навчання у КЗ СОІППО»; Положення про 

електронний сертифікат за результатами підвищення кваліфікації за дистанційною формою 

навчання в комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти. 

Враховуючи досвід, у цілому вдалося реалізувати завдання: 

 - утримання балансу між карантинними заходами, які не передбачали відвідування 

інституту викладачами, слухачами / студентами та збереженням права і можливості 

викладачів здійснювати освітню діяльність згідно індивідуальних планів роботи; 

- виконання освітніх програм підготовки студентів за спеціальностями: 011 Освітні, 

педагогічні науки; 053 Психологія; 073 Менеджмент шляхом організації освітнього процесу 

із використанням технологій дистанційного навчання; 

- виконання освітніх програм курсів ПК педагогічних працівників за дистанційною 

формою навчання; 

- задоволення освітніх запитів педагогів, які потребували професійної та методичної 

допомоги, оскільки самі знаходились в процесі пошуку ефективних способів дистанційного 

навчання учнів в умовах карантину. 

Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні 

технології. Враховуючи висновки та рекомендації експертів стосовно можливостей і 

специфіки використання різних сервісів дистанційного навчання для забезпечення 

безперервної освіти слухачів / студентів під час карантину у 2021 році використовувались 

платформи MOODLE 2.3.1+ та Microsoft Office 365 A1 (застосунок MS Teams).  

Організація дистанційної форми ПК на основі програмної оболонки Moodle 2.3.1+ та 

власного освітнього ресурсу - сайту dl.soippo.edu.ua, відбувається з 2006 року. Платформа 

забезпечувала необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання 

(у синхронному та асинхронному режимах), цілодобовий доступ до навчальних ресурсів, 

управління освітнім процесом.  

З платформою Office 365 А1 корпорації Microsoft адміністрація інституту та викладачі 

кафедр почали працювати з квітня 2020 року. Застосунок MS Teams надав можливість 

викладачам ділитися своїми лекціями, презентаціями, створювати завдання, показували 

фільми, співпрацювали у синхронному та асинхронному режимах, модерувати інтерактивні 

дискусії зі своєю командою, а також створювати тести для оцінювання та отримувати 
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персоналізований зворотний зв’язок, записувати навчальні заняття, щоб слухачі й студенти 

могли їх переглянути самостійно тощо.  

На MS Teams викладачами кафедр Інституту протягом 2021 року було створено 46 

команд фахових курсів, 291 команда навчальних груп слухачів курсів за вибором ПК та 8 

команд навчальних груп студентів магістратури. Це своєрідні онлайн-аудиторії, які надали 

можливості онлайн-зустрічей, виконання завдань офлайн, можливості відео- та аудіо-

комунікації, обмін файлами та навчальними матеріалами для реалізації освітніх програм 

курсів ПК, магістерських програм, завдання для слухачів і студентів у різних форматах, 

оцінки (за потреби), оголошення тощо.  

Завдяки MS Teams стала можлива інтерактивна взаємодія у процесі роботи, 

спілкування слухачів / студентів між собою: виконання завдань у групах, проведення 

дискусій у режимі онлайн, надання студентам можливості самостійного освоєння 

досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі освітньої діяльності. 

Застосунок об'єднав все в спільному освітньому середовищі, сприяв організації 

дистанційного навчання із використанням інших корисних застосунків. MS Teams cтав 

доступний працівникам Інституту, слухачам курсів ПК та студентам магістратури на 

мобільному пристрої, планшеті, персональному комп’ютері чи у браузері.  

Окрім того засобами MS Teams стала можливою організація та проведення 

запланованих засідань рад Інституту, нарад ректорату, зборів та нарад інших структурних 

підрозділів інституту.  

У 2021 році курси ПК за дистанційною формою навчання на платформі Moodle 

пройшли 171 педагог закладів освіти (ЗЗСО, ЗВО, ЗПТО) Сумської області (у І півріччі 2021 

року – 114 педагогів, у ІІ півріччі 2021 року – 57 педагогів), що були сформовані в 12 

навчальних груп. Дистанційним навчанням охоплено слухачів 5-ма спеціальностями 

педагогів ЗЗСО (учителі української мови та літератури, інформатики, математики, історії та 

суспільних дисциплін, учителі початкових класів) та 12-ма спеціальностями викладачів 

ЗФПВО, ЗПТО (викладачі української мови та літератури, викладачі російської мови і 

зарубіжної літератури, викладачі англійської мови та німецької мови, викладачі інформатики 

та інформаційних технологій, викладачі історії та суспільних дисциплін, викладачі хімії, 

біології, екології, викладачі математики, фізики та астрономії). 

Кількість слухачів курсів ПК, що навчалися дистанційно на платформі Moodle у 2021 

році ілюструють діаграми (рисунок 4.4.2; 4.4.3). 

 

 

 
Рисунок 4.4.2. Кількість педагогів ЗЗСО за спеціальностями,  

що навчалися дистанційно на платформі Moodle  
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Рисунок 4.4.3. Кількість педагогів ЗФПВО та ЗПТО за спеціальностями,  

що навчалися дистанційно на платформі Moodle  

 

За дистанційною формою навчання на платформі Microsoft Office 365 A1 (застосунок MS 

Teams) протягом 2021 року пройшли планові курси ПК 7586 слухачів, які сформовані у 337 

навчальних груп за категоріями: фахові, проблемно-тематичні, курси за вибором (таблиця 

4.4.5; рисунок 4.4.4).  
 

Таблиця 4.4.5 

Кількість навчальних груп та слухачів, що навчалися дистанційно за допомогою 

застосунку Microsoft Teams (Microsoft Office 365 A1) 

 

№ Види курсів 

Кількість груп Кількість слухачів 

І півріччя  

2021  

ІІ півріччя 

2021  

Усього 

 за рік 

І півріччя  

2021  

ІІ півріччя 

2021  

Усього  

за рік 

1 Фахові 29 16 45 670 376 1046 

2 Проблемно-тематичні 1 - 1 19 - 19 

3 Курси за вибором 154 137 291 3515 3006 6521 

 Усього  184 153 337 4204 3382 7586 

 
 
 

 
 

Рисунок 4.4.4. Кількість слухачів курсів ПК за категоріями, що навчалися на платформі  

Microsoft Office 365 A1 (застосунок MS Teams) у 2021 році 
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Також на базі КЗ СОІППО, здебільшого за дистанційною формою на платформі 

Microsoft Office 365 A1 (застосунок MS Teams), відбулася підготовка педагогів Сумщини до 

роботи в умовах Нової української школи.  

Протягом 2021 року курси підвищення кваліфікації щодо реалізації Концепції «Нова 

Українська школа» на платформі Microsoft Office 365 A1 (застосунок MS Teams) пройшли 

5648педагогів, які забезпечують реалізацію Державного стандарту початкової освіти та 

забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти, що 

становить 95% від загальної кількості слухачів (рисунок 4.4.5). 

 

 
 

 

Рисунок 4.4.5. Кількість слухачів курсів НУШ за галузями, що навчалися на платформі  

Microsoft Office 365 A1 (застосунок MS Teams) у 2021 році 

 

Загальні статистичні дані щодо кількості слухачів курсів ПК у 2021 році - 17 916 

слухачів, а саме: 

- зараховано на планові курси ПК різних форм навчання - 11898 слухачів, з яких 

навчалося за дистанційною формою навчання - 7757 слухачів (65,2%) (рисунок 4.4.6).; 

- зараховано на курси ПК_НУШ  різних форм навчання - 6018 слухачів, з яких 

навчалося за дистанційною формою навчання - 5648 слухачів (93,9%). 
 
Таким чином, загальна кількість слухачів, що навчалися за дистанційною формою ПК 

на обох платформах інституту загалом склала 13405 чол., що становить 74,8% від загальної 
кількості слухачів КЗ СОІППО  у 2021 році).  

За період з 2017 року відсоток слухачів курсів ПК, що навчалися за дистанційною 
формою, зріс з 13,1% до 74,8% (рисунок 4.4.7). 
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Рисунок 4.4.6. Динаміка загальної кількості слухачів планових курсів ПК та  

за дистанційною формою навчання 

 

 
 

Рисунок 4.4.7. Динаміка кількості слухачів курсів ПК загалом та  

за дистанційною формою навчання 

 

Враховуючи кількість груп та слухачів курсів за вибором за дистанційною формою 

навчання виникла необхідність розробити та запровадити у освітній процес електронні 

сертифікати (рисунок 4.4.8). Відповідно до розробленого «Положення про електронний 

сертифікат за результатами підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання в 

комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

електронні сертифікати видаються з грудня 2020 року слухачам курсів за вибором за 

дистанційною формою навчання. 



82 

 

 

 
Рисунок 4.4.8. Зразок електронного сертифікату 

 

З метою підвищення якості освітньої діяльності на курсах ПК та з метою 

максимального врахування освітніх запитів слухачів у минулому навчальному році 

започатковане онлайн-опитування «Нас цікавить саме Ваша думка». На кінець 2021 року 

участь в опитуванні взяли 3295  педагогів.  

Карантин, що тимчасово унеможливив відвідування Інституту, не потребував 

переведення студентів магістратури на дистанційну форму навчання. Для них освітній 

процес продовжувався з використанням технологій дистанційного навчання на денній або 

заочній формі здобуття освіти, на яку студентів було зараховано. Саме у такий спосіб було 

реалізовано «змішане навчання» 228 студентів магістратури. 

Організаційно-методичний супровід дистанційного навчання слухачів / студентів 

забезпечував навчальний відділ (Головач Е.В.), зокрема, сектор дистанційної освіти 

навчального відділу (Яловець І.Г., Чернушенко А.М., Овчаренко В.О., Черненко О.П.), який 

у своїй роботі взаємодіяв з відділом технічних засобів навчання (Хурсенко А.С.), науково-

видавничим відділом (Крюк Ю.Є.), кафедрами Інституту. 

 З метою підвищення якості навчання за дистанційною формою у 2021 році 

методистами сектору дистанційної освіти було здійснено: 

- розробку методичних рекомендації для викладачів та слухачів курсів підвищення 

кваліфікації дистанційної форми навчання щодо роботи в середовищах Moodle та Microsoft 

Office 365 A1 (застосунок MS Teams); 

- розробку методичних рекомендації викладачам кафедр щодо оформлення матеріалів 

для сайту дистанційної освіти. 

Також для підвищення якості дистанційного навчання було інтегровано можливості 

обох платформ, що дало змогу проводити заняття «чат» у вигляді відеоконференцій.  

 

 Організація освітнього процесу для студентів / слухачів за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

Освітня послуга - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або 

договором дій суб'єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на 

досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання (Закон України «Про 

освіту», пункт 18 частини першої статті 1). Отже, основними ознаками освітньої послуги є: 

надається суб'єктом освітньої діяльності; полягає у здійсненні комплексу дій, що 

затверджений законодавством, освітньою програмою та/або договором; має на 

меті отримання певних результатів навчання здобувачем освіти. 
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При наданні платних освітніх послуг у КЗ СОІППО застосовувалися нормативно-

правові акти, що регулюють надання таких послуг у сфері освітньої діяльності: 

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми 

власності» (зі змінами, редакція 20.04.2021 );  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 735 «Про затвердження 

Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти»;  

 наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства економіки України №736/902/758 від 23.07.10 «Про затвердження порядків 

надання платних послуг державними та комунальним навчальними закладами».  

У 2021 році організація освітнього процесу Інституту щодо впровадження платних 

освітніх послуг відбувалась також на виконання:  

 Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг, які надаються 

комунальним закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(наказ КЗ СОІППО від 20.05.2020 року № 63-ОД «Про Положення про порядок надання 

платних освітніх послуг, які надаються КЗ СОІППО»). 

 наказу КЗ СОІППО від 18.08.2020 року № 97-ОД «Про затвердження переліку та 

порядку організації платних курсів»; 

 наказу КЗ СОІППО від 04.01.2021 року № 01-ОД «Про встановлення та 

затвердження вартості платних курсів»; 

 наказу КЗ СОІППО від 13.01.2021 № 10-ОД «Про встановлення оплати за курси 

підвищення кваліфікації на 2021-2022 навчальний рік»;  

 наказу КЗ СОІППО від 20.04.2021 № 74-ОД «Про встановлення оплати за навчання 

на 2021-2023 навчальні роки». 

Інститутом надавалися платні освітні послуги студентам магістратури (здобуття 

вищої освіти другого рівня) згідно з переліком та зі встановленої вартості навчання. 

Протягом 2021 року, не зважаючи на карантинні обмеження, студенти обох курсів 

магістратури (за трьома спеціальностями) навчались відповідно до графіка освітнього 

процесу. Виконання освітніх програм підготовки студентів забезпечено шляхом організації 

освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання (застосунок MS 

Teams) на денній або заочній формі здобуття освіти, на яку студентів було зараховано. Саме 

у такий спосіб було реалізовано «змішане навчання» для 228 студентів магістратури. 

Освітній процес на курсах ПК за кошти фізичних або юридичних осіб у 2021 році 

відбувався відовідно до визначеної тематики платних курсів; вартості та термінів 

проходження курсів; розроблених освітніх програм. За результатами проходження курсів 

слухачі отримали сертифікати або свідоцтва, які враховуються при атестації керівних кадрів 

та педагогічних працівників.  

Також замовники платних освітніх послуг доєдналися до планових фахових курсів 

підвищення кваліфікації (156 / 186 годин) та курсів за вибором (30 годин), перелік яких 

розміщений на сайті інституту. 

Організаційно-методичний супровід студентів / слухачів, що обрали платні освітні 

послуги забезпечував навчальний відділ (Головач Е.В.), який у своїй роботі взаємодіяв з 

бухгалтерською службою (Придатко О.Р., Шевченко О.І., Федорченко Т.М.), відділом 

правової, кадрової та організаційної роботи (Яшенко С.Ю., Бордюк Ю.В.), відділом 

технічних засобів навчання (Хурсенко А.С., Скиртаченко І.В.), науково-видавничим відділом 

(Крюк Ю.Є.), кафедрами Інституту, навчально-методичним відділом координації освітньої 

діяльності та професійного розвитку.  
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Основні організаційні кроки: 

1) Встановлена вартість навчання студентів слухачів Інституту (бухгалтерія). 

2) Проводена профорієнтаційна робота серед потенційних абітурієнтів (працівники 

Інституту). 

3) Розроблені освітні програми платних курсів ПК (науково-педагогічні працівники 

кафедр, методисти навчально-методичним відділом координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку). 

4) Затверджений перелік платних курсів ПК КЗ СОІППО із зазначенням: тематики, 

яка відповідає самим сучасним тенденціям реформування освіти в Україні; термінів 

проходження курсів; вартості послуг; кількості годин; відповідальних осіб - викладачів курсу 

(накази ректора). 

5) Розміщений перелік платних курсів ПК КЗ СОІППО на офіційному сайті Інституту 

у відповідному розділі «Платні освітні послуги» (відділ технічних засобів навчання).  

6) Затверджена дорожня карта організації освітнього процесу платних курсів. 

7) Доведені щомісячні графіки та форми проведення платних курсів ПК керівникам 

місцевих органів управління освітою, керівникам закладів освіти (проректор з науково-

педагогічної та навчальної роботи).  

8) Забезпечений постійний зв’язок із замовниками освітніх послуг освіти, їх 

консультуванням (проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, методисти 

навчального відділу). 

Слухачами, замовниками платних курсів ПК за кошти фізичних та юридичних осіб 

виступали педагогічні працівники (фізичні особи) та керівники закладів освіти (юридичні 

особи), які на підставі заяви (договору) замовляли платну освітню послугу, беручи на себе 

фінансові зобов'язання щодо її оплати. Платні освітні послуги для слухачів надавалися на 

добровільній основі: для педагогів - на підставі письмової заяви, для закладів освіти - на 

підставі угоди. 

Замовниками курсів за кошти фізичних та юридичних осіб у 2021 році були: 

- слухачі, які у цьому році вже проходили курси ПК, або у яких вони заплановані 

згідно графіка закладу освіти, але слухач вирішив пройти додаткові курси; 

- слухачі з інших областей України (Одеської, Полтавської, Харківської, Львівської 

областей); 

- слухачі з інших сфер народного господарства (працівники відділу внутрішніх 

справ, центрів реабілітації, медичних центрів та установ, підприємств та організацій).  

- інші слухачі,які підвищували кваліфікацію понад регіональне замовлення та 

шляхом стажування (таблиця 4.4.6). 

Таблиця 4.4.6  

 

Фактична кількість навчальних груп та слухачів на платних курсах у 2021 році  

  

№ Форма навчання Кількість груп Кількість слухачів 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

I півріччя 2021 року 

Документ про освіту- свідоцтво 

1  Дистанційна    4  

  Разом    4  

Документ про освіту-сертифікат 

1  Дистанційна:      

  групові  1  35  

  індивідуальні    3  

  Разом  1  38  
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II півріччя 2021 року 

Документ про освіту- свідоцтво 

1  Очно-дистанційна  -  2  

2  Дистанційна      

  групові  1  11  

  індивідуальні    3  

3  Стажування  -  8  

  Разом  1  24  

Документ про освіту-сертифікат 

1  Очна    2  

2  Дистанційна:      

  групові  2  54  

  індивідуальні    3  

  Разом  2  59  

Документ про освіту-сертифікат 

Курси_ПК_НУШ 

1  Дистанційна  -  65  

  Разом  -  65  

  Усього  4  190  

ПЕРЕПІДГОТОВКА 

Документ про освіту – диплом магістра 

1  Денна  4  77  

2  Заочна  7  151  

  Разом  11  228  

  

У 2021 році викладачі 3 кафедр: педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту; теорії 

і методики змісту освіти; освітніх та інформаційних технологій та методисти навчально-

методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку винесли як 

пропозицію на платні освітні послуги 60 освітніх програм платних курсів:  

10 курсів за вибором - освітні програми за дистанційною формою навчання (MS 

Teams),  

45 курсів за вибором - освітні програми за очною формою навчання, 5 курсів за 

вибором - освітні програми за змішаною формою навчання (очна / дистанційна).  

Інститут безкоштовно надавав замовникам повну, доступну та достовірну інформацію 

щодо порядку та умов надання конкретної послуги, її вартості, порядку та терміну оплати.  

Протягом 2021 року року були сформовані групи з повним чи частковим 

представництвом «платників»:  

- Курси за вибором «Організація функціонування центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників», куратор групи Удовиченко І.В., 25.01-28.01.2021, дистанційна 

форма навчання, 35 осіб.  

- Курси за вибором «Формування компетентностей учнів у шкільному курсі біології, 

біології і екології, природознавства», куратор групи Успенська В.М., 08.02-10.02.2021, 

дистанційна форма навчання, 1 особа.  

- Курси за вибором «Технології розвитку критичного мислення учнів», куратор 

групи Гиря О.О., 15.02-17.02.2021, дистанційна форма навчання, 1 особа.  

- Курси за вибором «Використання SТЕМ-технологій навчання при викладанні 

предметів природничо-математичного циклу», куратор групи Кода С.В., 05.04-09.04.2021, 

дистанційна форма навчання, 1 особа.  
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- Фахові курси для практичних психологів, куратор групи Вознюк А.В., 19.04-

28.05.2021, дистанційна форма навчання, 4 особи.  

- Курси за вибором «Розвиток критичного мислення молодших школярів», куратор 

групи Лавська А.М., 22.09 - 24.09.2021, очна форма навчання, 1 особа.  

- Фахові курси для практичних психологів, куратор групи Вознюк А.В., 27.09-

05.11.2021, очно-дистанційна форма навчання, 1 особа.  

- Фахові курси для вчителів історії та суспільних дисциплін, куратор групи 

Драновська С.В., 04.10-10.11.2021, очно-дистанційна форма навчання, 1 особа.  

-  

-   

- Курси за вибором «Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти», куратор групи Борцова 

М.В., 11.10 – 13.10.2021, дистанційна форма навчання, 1 особа.  

- Курси за вибором «Інноваційні техніки та технології в роботі практичного 

психолога», куратор групи Вознюк А.В., 11.10 – 13.10.2021, дистанційна форма навчання, 2 

особи.  

- Курси за вибором «Підвищення фахової компетентності вчителів трудового 

навчання», куратор групи Крот Г.В., 18.10 – 20.10.2021, очна форма навчання, 1 особа.  

- Фахові курси для соціальних педагогів, куратор групи Єфремова Г.Л., 25.10 – 

01.12.2021, дистанційна форма навчання, 2 особи.  

- Фахові курси для асистентів учителя, куратор групи Прядко Л.О., 25.10-24.11.2021, 

дистанційна форма навчання, 11 осіб.  

- Стажування педагогічних працівників різних спеціальностей, 01.11 – 03.12.2021, 

дистанційна форма навчання, 8 осіб.  

- Курси_ПК_НУШ «Особливості вивчення інтегрованих курсів природничої 

освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах 

реалізації концепції «Нова українська школа», куратор групи Коростіль Л.А., 08.11-

10.11.2021, дистанційна форма навчання, 1 особа.  

- Курси за вибором «Надання консультативних послуг центрами професійного 

розвитку педагогічних працівників», Удовиченко І.В., 18.10-21.10.2021, дистанційна форма 

навчання, 26 осіб.  

- Курси за вибором «Надання консультативних послуг центрами професійного 

розвитку педагогічних працівників», Удовиченко І.В., 01.11-04.11.2021, дистанційна форма 

навчання, 28 осіб.  

- Курси_ПК_НУШ, задоволення клопотань закладів освіти, дистанційна форма 

навчання, 64 особи.  

- Фахові курси для викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, куратор групи Крот Г.В., 29.11 – 10.12.2021, 

дистанційна форма навчання, 1 особа. (таблиця 4.4.6)  

Особливістю апробації платних освітніх послуг у 2021 році було дистанційне 

навчання. Важливу роль у впровадженні платних освітніх послуг та забезпеченні 

безперервної освіти студентів / слухачів у цьому році відіграли сучасні інформаційні 

технології, можливості сервісу дистанційного навчання. На платформі Microsoft Office 365 

A1 (застосунок MS Teams) викладачами Інституту протягом навчального року було 

створено:  

11 команд для 228 студентів магістратури;  

28 команд для 186 слухачів платних курсів, які навчалися за кошти фізичних або 

юридичних осіб.  

Завдяки MS Teams стало можливе навчання на курсах педагогів із інших областей 

України, інтерактивна взаємодія у процесі роботи, спілкування слухачів між собою: 

виконання завдань у групах, проведення дискусій у режимі онлайн, надання можливості 
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самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у 

процесі освітньої діяльності.  

За результатами проходження платних курсів слухачі отримали 28 свідоцтв, 162 

сертифікати.  

Головними перевагами платних курів є можливість для кожного педагога обрати 

навчання поза формальним плановим замовленням, поза межами області, такі курси, які 

будуть йому актуальні за темою, зручні за формою та терміном проходження. 

Серед проблем варто виділити неготовність (неспроможність) сплачувати за навчання 

власні кошти, відсутність фінансової децентралізації освітніх закладів, недостатня 

поінформованість потенційних слухачів про можливість навчання на платних курсах у КЗ 

СОІППО. 

Практику впровадження платних освітніх послуг в Інституті буде продовжено, тому 

потрібно: 

 оновлювати освітні програми платних курсів ПК із врахуванням освітніх запитів, 

потреб слухачів та освітніх ініціатив педагогів; 

 урегульовувати вартість платних освітніх послуг, враховуючи порівняльний аналіз з 

вартістю навчання у інших суб’єктів освітньої діяльності; 

 проводити постійну профорієнтаційну роботу щодо набору студентів на ліцензовані 

Інститутом спеціальності; 

 пропагувати та рекламувати платні освітні послуги Інституту, урізноманітнювати 

способи поширення інформації рекламного змісту.  

 

 Внутрішня система забезпечення якості освіти  

 

Наявна у КЗ СОІППО внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності 

відповідає чинним державним вимогам, базується на засадах Закону України «Про вищу 

освіту» та відповідає основним цілям і завданням, зазначеним у Статуті та у Концепції 

освітньої діяльності Інституту. Система забезпечення якості спрямована на реалізацію 

потреб і прав учасників освітнього процесу та регламентується Положенням про систему 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

Кодексом академічної доброчесності Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти; Положенням про академічну доброчесність науково-

педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Комунального 

закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Положенням про 

Комісію з питань академічної доброчесності Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Серед основних принципів освітньої діяльності КЗ СОІППО: активна участь усіх 

категорій працівників Інституту у заходах із забезпечення якості освітньої діяльності. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти КЗ СОІППО 

регламентує здійснення процедур забезпечення якості освіти відповідно до визначених 

принципів. Політика КЗ СОІППО щодо забезпечення якості спрямована на постійне 

покращення рівня вищої освіти та освітньої діяльності з підвищення кваліфікації працівників 

галузі освіти й реалізується шляхом здійснення першочергових заходів та внутрішніх 

процедур, зокрема, здійснення внутрішнього освітнього аудиту. 

Протягом звітного періоду забезпечено публічність та доступність інформації про 

зміст освітніх програм, навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації. 

Урізноманітнено перелік навчальних дисциплін (спецкурсів), курсів за вибором, створено 

можливості для самостійного вибору педагогами змісту підвищення кваліфікації, реалізації 

гнучких траєкторій навчання. Протягом 2021 року систематичним стало онлайн-опитування 

слухачів курсів щодо їх освітніх потреб і очікувань від курсів ПК, актуальної для них 

тематики курсів ПК та форм навчання тощо. 
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 Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 
  
Матеріально-технічна база Інституту у цілому відповідає вимогам до забезпечення 

освітнього процесу у закладах вищої освіти. Загальна і навчальна площа будівель Інституту 
становить 4377,6 кв. метрів та 1311,5 кв. метрів відповідно. З метою проведення навчальних 
занять використовуються також приміщення для науково-педагогічних працівників, 
бібліотека та читальна зала (з огляду на малочисельність навчальних груп).  

Тому фактичне значення забезпеченості Інституту приміщеннями для здійснення 

освітнього процесу становить 2085,5 кв.м. Забезпеченість приміщеннями для проведення 

навчальних занять та контрольних заходів для фактичного контингенту студентів та 

заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами складає 2,4 кв. м. на одну особу.  

Право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для 

здійснення освітнього процесу в Інституті на строк, необхідний для завершення повного 

циклу освітньої діяльності засвідчене відповідними документами. Усі навчальні та 

адміністративні приміщення відповідають вимогам техніки безпеки та забезпечують умови 

життєдіяльності щодо освітлення, теплового та повітряного режиму. Режими роботи 

навчального устаткування та обладнання відповідають нормативним вимогам, санітарним 

нормам, вимогам правил пожежної безпеки (лист Сумського міського відділу Управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області від 01.11.2018 № 

1097 про погодження щодо проходження ліцензування та акредитації освітніх програм у 

комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

висновок на відповідність санітарно-гігієнічним нормам приміщень державної санітарно-

епідеміологічної експертизи від 28.04.2016 № 05.03.02-04/15098; протокол державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи від 28.04.2016 № 117). 

Освітній процес відбувається у 15 приміщеннях для занять (аудиторії, кабінети), 6 

комп’ютерних класах, розрахованих на 55 посадкових місць.  

Класи обладнані персональними комп’ютерами на базі процесорів AMD Athlon 200G 

– 46 стаціонарних робочих місць, моноблоками HP 200 G4 на базі Intel Core i3 – 12 робочих 

місць, ноутбуками Prestigio smartbook 141С на базі Intel Atom Z8350 – 15 робочих місць. Усі 

персональні комп’ютери оснащені рідкокристалічними моніторами діагоналлю 22». 

Комп’ютери з’єднані у локальну мережу з виходом до мережі Інтернет. Робота мережі 

мобільного класу організована за бездротовою технологією WiFi. Детальніше обладнання, 

устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій описано 

у таблиці 4.4.8. 
Комп’ютерний парк Інституту нараховує 121 стаціонарну машину та 45 ноутбуків. 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних 
аудиторіях складає близько 30% від кількості аудиторій.  

Таблиця 4.4.8 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення  

спеціалізованих комп’ютерних класів 

  

Найменування комп’ютерних класів, 
їх площа кв. метрів 

Кількість 
персональних 

комп’ютерів, із 
строком 

використання не 
більше 8 років 

Найменування 
пакетів 

прикладних 
програм (у тому 

числі 
ліцензованих) 

Наявність 
каналів 

доступу до 
Інтернету 

(так/ні) 

Комп’ютерний клас № 302а – 51,7 кв.м. 14 MS Office так 
Комп’ютерний клас № 302б – 52,4 кв.м.  15 MS Office так 
Комп’ютерний клас № 303 – 51,1 кв.м. 15 MS Office так 
Комп’ютерний клас № 304 – 50,6 кв.м. 14 MS Office так 
Комп’ютерний клас №301 – 51,8 кв.м. 21 MS Office так 
Комп’ютерний клас№ 206 – 51,0 кв.м. 16 MS Office так 
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Кафедри Інституту мають 10 приміщень для науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників і обладнання, яке відповідає необхідним вимогам щодо виконання освітніх 
програм. Кабінети науково-педагогічних працівників обладнані комп’ютерною технікою, 
зокрема сканерами у кількості 3 шт., монохромними лазерними принтерами у кількості 15 
шт., багатофункціональними пристроями. 

За 2021 рік технічний парк оновлено на 17 персональних комп’ютерів, 4 
багатофункціональні пристрої, 17 веб-камер та 3 акустичні системи. 

Відділ технічних засобів навчання має у своєму розпорядженні 4 мобільні і 7 
стаціонарних мультимедійних комплектів, що включають у себе ноутбук Acer Aspire 5315, 
ноутбук Asus K50IJ, ноутбук ACER 5732ZG, та три ноутбуки DELL Vostro 3558, 4 
мультимедійні проєктори EPSON EB-X05, мультимедійні проєктори: Benq MS 512, Optoma 
DX 349, NEC VE281X, два проєкційні екрани Sopar, а також дві інтерактивні дошки SMART 
Board V280, одна інтерактивна дошка Polyvision WT1610, три інтерактивні мультимедійні 
комплекси на базі інтерактивного проєктору Epson EB-680Wi. Два навчальні кабінети 
оснащено інтерактивними панелями Prestigio MultiBoard PMB14L650 та NewLine TT-6519RS.  

Для забезпечення потреб у виготовлені друкованої продукції для освітнього процесу 
працює редакційно-видавничий підрозділ науково-видавничого відділу. На сьогоднішній 
день підрозділ обладнано персональними комп’ютерами на базі AMD Athlon 200G та Intel 
Core2 Duo, 2-ма сканерами: Epson Perfection V100 PHOTO, Epson Perfection 3490 PHOTO, 
копіювальним апаратом CONICA MINOLTA bizhab 185, різографом Gestetner DX-4542, 
кольоровим лазерним принтером Canon LBP 7018c, монохромними лазерними принтерами 
HP LserJet 1018, Canon 6000 (2 шт.), струменевими фотопринтерами: Epson L110, Epson 
L312, Epson L1300, струменевим багатофункціональним пристроєм Epson WorkForce Wf-
7610. Поліграфічне обладнання (ксерокс, різограф) Інституту дає змогу забезпечити 
тиражування матеріалів, необхідних для проведення занять та самостійної роботи слухачів та 
студентів. 

Соціально-побутова сфера Інституту представлена їдальнею, загальною площею 228,1 

кв. м. на 100 посадкових місць та медпунктом. Усі іногородні слухачі, у разі потреби, 

забезпечуються гуртожитком (розрахований на 160 місць), який розташований на території 

Інституту.  

 
4. 5. Здійснення підготовки фахівців з вищою освітою 
 

На виконання освітніх потреб освітян одним із напрямів освітньої діяльності 

КЗ СОІППО є перепідготовка і здобуття особами вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «спеціаліст» та «магістр» (таблиця 4.5.1).  

Таблиця 4.5.1 
Ліцензовані напрями підготовки, спеціальності, види освітньої послуги 

 

№ 
з/п 

Шифр та 
найменування 

галузі знань 
 

Код та найменування 
спеціальності 

Ліцензований 
обсяг 

Номер і дата рішення 

 Підготовка магістрів 

1 01 Освіта 011 Освітні, педагогічні 
науки (Педагогіка вищої 
школи) 

50 
наказ МОН № 1397л  
від 30.06.2016 

2 05 Соціальні та 
поведінкові науки 

053 Психологія (Практична 
психологія) 

50 
наказ МОН № 70-л від 
07.04.2017 

3 07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 
(Управління навчальним 
закладом) 

50 
наказ МОН №658 від 
27.04.2017 

Підвищення кваліфікації спеціалістів (Підвищення 
кваліфікації і педагогічних кадрів, навчально-
допоміжного персоналу в галузі освіти) 

4500 
Наказ МОНмолодьспорту 
№ 2951л  
від 29.11.2011 
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Здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями здійснюється на комерційній основі, за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Навчальними планами спеціальностей 053 Психологія (спеціалізація «Практична 

психологія»), 073 Менеджмент (спеціалізація «Управління навчальним закладом»), 011 Освітні, 

педагогічні науки (спеціалізація «Педагогіка вищої школи»), які складені з урахуванням 

кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, передбачено вивчення 

студентами протягом усього терміну навчання (1,5 роки – денна форма; 2 роки заочна форма) 69 

навчальних дисциплін, серед яких: 33 дисциплін складають нормативну частину програми 

підготовки, 12 – дисципліни самостійного вибору навчального закладу, 24 – дисципліни за 

вибором студентів та навчального закладу. 
Зміст перепідготовки з ліцензованих спеціальностей виражається у 3 освітньо-

професійних програмах (ОПП) за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 073 

Менеджмент, 053 Психологія та 51 навчальній дисципліні інваріантної та варіативної 

складової навчальних планів. В основу освітніх програм були покладені галузеві стандарти 

вищої освіти. Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня, що реалізуються 

в КЗ СОІППО, акредитовані (наказ Міністерства освіти і науки України від 08 січня 2019 

року № 13) та розміщені на веб-сайті КЗ СОІППО.  

Навчальні програми дисциплін є складовими стандарту вищої освіти, розробляються 

згідно з вимогами відповідних ОПП підготовки фахівців та навчальних планів, визначають 

роль і значення відповідної навчальної дисципліни у підготовці та майбутній професійній 

діяльності фахівця; основні риси творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, 

а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих 

рис; найважливіші світоглядні ідеї та категорії, що підлягають засвоєнню на конкретній 

змістовній основі; зміст навчання з дисципліни; очікувані результати навчання, а також рівні 

їх сформованості. У цілому, зазначені компоненти освітньої програми є конкретним 

відображенням цілей навчання, на досягнення яких повинні бути спрямовані зусилля 

педагогів і студентів у процесі навчання.  

Програми навчальних дисциплін містять відповідні змістовні модулі, забезпечують 

формування відповідних компетентностей, зазначених в ОПП. Навчальні та робочі навчальні 

програми дисциплін розробляються випусковими кафедрами Інституту, а відповідальність за 

їх розробку покладається на завідувачів кафедр. При розробці навчальних програм кафедри 

враховують новітні досягнення науки і технологій; забезпечують наступність та необхідні 

міждисциплінарні зв’язки, мотивацію навчання, виховання інтересу до спеціальності тощо. 

Викладачами Інституту, які забезпечують навчальний процес напряму перепідготовки, 

розроблено 41 робочу програму навчальних дисциплін, решта робочих програм оновлені.  

Навчально-методичне забезпечення спеціальностей відповідає ліцензійним вимогам. У 

наявності пакети комплексних контрольних завдань для перевірки знань з фахової 

підготовки. Розроблено критерії оцінювання знань і вмінь студентів. Центральне місце в 

організації та забезпеченні навчального процесу належить кафедрам, які здійснюють згідно з 

навчальними планами, робочими програми і розкладом занять читання лекцій, проведення 

лабораторних, семінарських та практичних занять. 

Важливу роль у підготовці фахівця відіграє чітко організована самостійна робота 

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

передбачено: виконання навчальних тестів, підготовка індивідуальних творчих завдань 

поглибленого вивчення певної теми, робота над проблемними питаннями до розділів тем, 

запропонованих для самостійного вивчення. Самостійна робота студентів забезпечується 

науковою і навчально-методичною літературою бібліотечного фонду Інституту. 

У освітньому процесі використовуються різні форми контролю знань студентів: види 

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

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

курсової та кваліфікаційної роботи. Викладачами інституту цього року оновлювалась тематика 
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рефератів, завдання комплексних контрольних робіт, тематика курсових кваліфікаційних робіт, 

екзаменаційні питання та завдання. 

Поточний контроль проводиться з метою виявлення якості навчального процесу і його 

результатів. Він здійснюється систематично протягом усього навчального року під час 

занять, семінарів, колоквіумів, ділових ігор, співбесід тощо. Такий контроль забезпечує 

своєчасне виявлення труднощів і мобільність у корекції навчального процесу. Поточний 

контроль здійснюється викладачами за планом факультету, контролюється завідувачами 

кафедр. 

Підсумковий контроль проводиться з метою визначення результатів навчання в цілому. 

Він поділяється на внутрішньо факультетський, ректорський. Вища його форма – державна 

атестація. Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією після 

завершення навчання і повного виконання навчального плану вищого навчального закладу 

шляхом підготовки та захисту магістерської дипломної роботи – для ОКР «магістр» та 

складання державного комплексного іспиту чи захисту дипломної роботи – для «спеціаліст». 

На державну атестацію студента виносяться теми кваліфікаційних робіт, що охоплюють всі 

блоки змістовних модулів. Кваліфікаційні роботи мають досить високий рівень і 

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

досліджень проводилися на місцях роботи чи майбутнього працевлаштування випускників. 
У 2021 році інститут підготував і випустив 84 магістра. Усі випускники успішно склали 

державну атестацію, середній бал успішності за результатами ДЕК – 4,8.  
Наукова діяльність студентів реалізується шляхом участі у науково-практичних 

конференціях, підготовки не менше 2 наукових статей протягом навчання в Інституті. 
Результатом наукової діяльності студентів стали публікації 82 статей загальним обсягом 4 
др. арк. у збірниках наукових конференцій. 

У системі підготовки магістрів важливе місце відводиться стажуванню як одному із 

складових компонентів навчально-виховного процесу. Тривалість і терміни проведення 

стажування зі спеціальностей визначаються освітньо-професійною програмою та навчальним 

планом і становить чотири тижні. Мета стажування – закріплення теоретичних знань і 

умінь, оволодіння методикою дослідження та експериментування в реальних умовах 

практичної діяльності фахівців цього рівня, розвиток творчих здібностей, збір необхідних 

для виконання кваліфікаційної випускної роботи матеріалів. 

Основним завданням стажування магістрантів є забезпечення поєднання теоретичної 

підготовки з їх практичною діяльністю. Це дає можливість магістранту спробувати свої 

сили в обраній професії, навчитися застосовувати знання, здобуті в процесі теоретичної 

підготовки, під час професійної діяльності. Під час стажування не лише відбувається перевірка 

теоретичної і практичної підготовки магістрів до самостійної роботи, але і створюються широкі 

можливості для збагачення творчого потенціалу особистості. 
Базами стажування для студентів напряму перепідготовки, як правило, виступають 

заклади освіти міста та області. При оцінюванні рівня стажування магістрантів враховуються 
повнота та якість виконання індивідуального завдання, обсяг та якість підібраних 
інформаційних матеріалів для випускної роботи, обсяг та якість заповнення звітного 
журналу, відгуки співробітників підрозділу, де проходили стажування, дисциплінованість 
магістранта, рівень засвоєння магістрантом основних методик виконання наукових 
досліджень, правил техніки безпеки тощо. Результати стажування показали, що всі студенти 
досить успішно (якість становить 95%) виконали завдання стажування, про що свідчать 
характеристики, надані з баз стажування, відгуки керівників стажування, звітна 
документація. 

Викладачі Інституту популяризують ліцензовані спеціальності, їх актуальність та 

перспективи працевлаштування випускників в обласних періодичних виданнях, на сторінках 

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

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

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

проведення виїзних курсів ПК, під час стажування магістрантів. 
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 Організація роботи з ЄДЕБО 

 

Відповідальним працівником навчального відділу (адміністратором ЄДЕБО) у 2021 

році виконувались планові роботи з внесення до ЄДЕБО даних КЗ СОІППО (формування та 

верифікація в ЄДЕБО звітності; внесення поточного руху контингенту студентів).  

Протягом звітного періоду організовано та забезпечено також внесення до ЄДЕБО:  

– даних щодо змін у професорсько-викладацькому складі Інституту;  

– замовлення та присвоєння номерів документів про вищу освіту; 

– формування відповідної документації щодо вступної компанії. 

 

 Результати ліцензування та акредитації 

 
Ліцензування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти, обов’язковість якої 

передбачена законами, у 2021 році не проводилось у зв’язку з продовженням дії 
безстрокових ліцензій на освітню діяльність та, відповідно, відсутністю потреби у 
процедурах повторного ліцензування.  

Станом на 30.06.2021 року в інституті ліцензовано 3 спеціальності з 3 галузей знань за 
ступенем магістра: 073 Менеджмент (ОПП Управління навчальним закладом); 011 Освітні, 
педагогічні науки (ОПП Педагогіка вищої школи); 053 Психологія (ОПП Практична 
психологія). Сукупний ліцензований обсяг прийому до магістратури КЗ СОІППО за трьома 
спеціальностями – 150 осіб.  

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня, що реалізуються в КЗ 
СОІППО, були акредитовані у грудні 2018 року (наказ Міністерства освіти і науки України 
від 08 січня 2019 року № 13) .  

 

4.6. Розробка нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення 

освітньої діяльності 

 

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності у 2021 році складали освітні 

програми, положення, концепції, навчальні плани та навчально-тематичні плани. 

Підвищення кваліфікації слухачів здійснювалося за навчально-тематичними планами, з яких 

138 - було розроблено, 50 – було оновлено у 2021 році. Науково-педагогічні працівники 

кафедр працювали за освітніми програмами, 111 з яких було розроблено або оновлено 

(таблиця 4.6.2; 4.6.3; 4.6.4; 4.6.5).  

З метою підготовки педагогів Сумщини, які забезпечуватимуть реалізацію 

Державного стандарту початкової освіти та забезпечуватимуть реалізацію нового 

Державного стандарту базової середньої освіти, регіональними тренерами були розроблені 

25 освітніх програм та 27 навчально-тематичних планів за відповідними освітніми галузями. 

Вченою радою КЗ СОІППО схвалено розроблені Положення «Положення про порядок 

замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у 

комунальному закладі Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», 

«Положення про щорічне оцінювання діяльності кафедр комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», оновлене Положення «Про 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників комунального 

закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» зі змінами та 

доповненнями» (таблиця 4.6.1).  
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Таблиця 4.6.1 

Розробка нормативно-правового забезпечення освітньої діяльності у 2021 році 

 

№ 

з/п 
Термін Назва забезпечення 

Контингент, на 

потребу якого 

переважно 

спрямоване 

забезпечення 

 

Очікуваний 

продукт 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

р
о

зр
о

б
о

к
 

Місце 

застосування 

Відповідальні 

особи, 

розробники 

Спів-

розробники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розроблені, оновлені ПОЛОЖЕННЯ, КОНЦЕПЦІЇ 

1 Березень 

2021 

Положення про порядок замовлення, друку, 

видачі та обліку документів про вищу освіту та 

академічних довідок у комунальному закладі 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Педагогічний 

колектив 

Положення 1 КЗ СОІППО Адміністрація  

2 Квітень 2021 Положення про щорічне оцінювання діяльності 

кафедр комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

Педагогічний 

колектив 

Положення 1 КЗ СОІППО Адміністрація  

3 Січень 2021 Положення про підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» зі змінами та доповненнями 

Педагогічний 

колектив 

Положення 1 КЗ СОІППО Адміністрація  

    Усього: 3    

    Разом: 3    

 

НОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ (П) 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 Березень 

2021 

Навчальний план галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки освітньо-професійна програма 

Педагогіка вищої школи заочної форми 

навчання 

Спеціальність  

011 Освітні, 

педагогічні науки 

Навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

2 Березень 

2021 

Робочий навчальний план галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки освітньо-професійна програма 

Педагогіка вищої школи заочної форми 

навчання 

Спеціальність  

011 Освітні, 

педагогічні науки 

Робочий 

навчальний 

план 

2 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Березень 

2021 

Навчальний план галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки освітньо-професійна програма 

Педагогіка вищої школи денної форми навчання 

Спеціальність  

011 Освітні, 

педагогічні науки 

Навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

4 Березень 

2021 

Робочий навчальний план галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки освітньо-професійна програма 

Педагогіка вищої школи денної форми навчання 

Спеціальність  

011 Освітні, 

педагогічні науки 

Робочий 

навчальний 

план 

2 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

5 Березень 

2021 

Навчальний план галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент 

освітньо-професійна програма Управління 

навчальним закладом заочної форми навчання 

Спеціальність  

053 Менеджмент 

 

Навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

6 Березень 

2021 

Робочий навчальний план галузі знань 07 

Управління та адміністрування, спеціальності 

073 Менеджмент освітньо-професійна програма 

Управління навчальним закладом заочної форми 

навчання 

Спеціальність  

053 Менеджмент 

 

Робочий 

навчальний 

план 

2 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

7 Березень 

2021 

Навчальний план галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент 

освітньо-професійна програма Управління 

навчальним закладом денної форми навчання 

Спеціальність  

053 Менеджмент 

 

Навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

8 Березень 

2021 

Робочий навчальний план галузі знань 07 

Управління та адміністрування, спеціальності 

073 Менеджмент освітньо-професійна програма 

Управління навчальним закладом денної форми 

навчання 

Спеціальність  

053 Менеджмент 

 

Робочий 

навчальний 

план 

2 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

    Усього: 12    

 

 

Кафедра психології 

1 Лютий 2021 Навчальний план спеціальності 053 Психологія 

(спеціалізація «Практична психологія») заочної 

форми навчання. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

2 Лютий 

2021 

Навчальний план спеціальності 053 Психологія 

(спеціалізація «Практична психологія») денної 

форми навчання. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

3 Березень 

2021 

Робочий навчальний план спеціальності 053 

Психологія спеціалізації Практична психологія I 

курс денної форми навчання на 2021-2022 н.р. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Робочий 

навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Березень 

2021 

Робочий навчальний план спеціальності 053 

Психологія спеціалізації Практична психологія. 

IІ курс денної форми навчання на 2022-2023 н.р. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Робочий 

навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

5 Березень 

2021 

Робочий навчальний план спеціальності 053 

Психологія спеціалізації Практична психологія I 

курс заочної форми навчання на 2021-2022 н.р. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Робочий 

навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

6 Березень 

2021 

Робочий навчальний план спеціальності 053 

Психологія спеціалізації Практична психологія  

IІ курс заочної форми навчання на 2022-2023 н.р. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Робочий 

навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

    Усього: 6    

    Разом: 18    
 

РОЗРОБЛЕНІ, ОНОВЛЕНІ навчально-тематичні плани (ПК) 

Фахові курси (II півріччя 2021 року) 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 Червень 

2021 

Підвищення кваліфікації вчителів початкових 

класів, які у 2021-2022.н.р.навчатимуть учнів 

перших класів за науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України» 

Учителі початкових 

класів 

ОП 

(розроблено) 

1 КЗ СОІППО Лавська А. М. Декунова З.В. 

2 Червень 

2021 

Підвищення кваліфікації вчителів початкових 

класів, які у 2021-2022.н.р.навчатимуть учнів 

других класів за науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України» 

Учителі початкових 

класів 

ОП 

(розроблено) 

1 КЗ СОІППО Лавська А. М. Декунова З.В. 

3 Червень 

2021 

Підвищення кваліфікації вчителів початкових 

класів, які у 2021-2022.н.р.навчатимуть учнів 

третіх класів за науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України» 

Учителі початкових 

класів 

ОП 

(розроблено) 

1 КЗ СОІППО Лавська А. М. Декунова З.В. 

4 Червень 

2021 

Підвищення кваліфікації вчителів початкових 

класів, які у 2021-2022.н.р.навчатимуть учнів 

четвертих класів за науково-педагогічним 

проєктом «Інтелект України» 

Учителі початкових 

класів 

ОП 

(розроблено) 

1 КЗ СОІППО Лавська А. М. Декунова З.В. 

    Усього: 4    

    Разом: 4    
 

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ (I півріччя 2022 року) 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 Вересень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Інноваційні навчальні стратегії у роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти» (форма навчання: 

очна; дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Прядко Л.О. Клочко О.М. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Вересень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Педагогічна підтримка дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі» (форма навчання: очна; 

дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  

3 Вересень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Індивідуалізація освітнього процесу в 

інклюзивному середовищі» (форма навчання: 

очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  

4 Вересень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Діти з труднощами навчання в інклюзивному 

освітньому середовищі: сучасні технології 

супроводу» (форма навчання: очна; дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  

5 Вересень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у професійній діяльності 

вчителя та асистента вчителя» (форма навчання: 

очна; дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  

6 Вересень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Інклюзивна компетентність сучасного вчителя 

Нової української школи» (форма навчання: 

очна; дистанційна, Microsoft Teams)  

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Прядко Л.О. Клочко О.М. 

7 Листопад-

грудень 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Сучасні технології формування навичок 

здорового способу життя серед дітей молодшого 

шкільного віку» (форма навчання: дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Кожем’якіна І.В. Єфремова Г.Л. 

8 Грудень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Сучасні освітні технології в умовах НУШ» 

(форма навчання: очна; дистанційна, Microsoft 

Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Сударева Г.Ф.  

9 Грудень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Технології візуалізації як інструмент сучасного 

вчителя» (форма навчання: очна; дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Кожем’якіна І.В.  

10 Грудень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Нормативно-правове та фінансове забезпечення 

освітнього процесу в закладі освіти» (форма 

навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М. Цебро Я.І. 
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11 Грудень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього 

процесу та взаємодії закладу освіти з місцевою 

громадою» (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М.  

12 Грудень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Забезпечення системи якості освіти в умовах 

дистанційного/змішаного навчання» (форма 

навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М. Цебро Я.І. 

13 Грудень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, взаємодія» 

(форма навчання: дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М. Пінчук Д.М. 

14 Грудень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Ментальні карти як засіб формування 

креативного мислення учнів» (форма навчання: 

очна; дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Гиря О.О.  

15 Грудень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Превентивні технології медіації та служб 

порозуміння у діяльності закладів освіти» 

(форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

    Усього: 38    

Кафедра психології 

1 Грудень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Психологічний супровід в умовах змішаного 

навчання: практичний порадник для вчителів, 

батьків, учнів» (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

2 Грудень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Сучасні підходи в особистісно-професійному 

зростанні педагога: засоби профілактики 

професійного вигорання, техніки розвитку 

емоційного та соціального інтелекту, інструменти 

самовдосконалення, методи тайм-менеджменту» 

(форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

3 Грудень Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Сучасні підходи до просвітницько-

профілактичної роботи практичного психолога: 

техніки та технології роботи з учнями, підтримка 

вчителів та батьків» (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

    Усього: 6    
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Кафедра освітніх та інформаціних технологій 

1 Листопад Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Інформатика в Новій українській школі: 

перезавантаження» (форма навчання: очна, 

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі інформатики НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Петрова Л.Г.  

2 Листопад Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Віртуальний клас для ефективного навчання 

Micrisoft Teams» (форма навчання: очна, дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Антонченко М.О. Павленко І. М. 

3 Листопад Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Віртуальний клас для ефективного навчання Google 

Classroom» (форма навчання: очна, дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Антонченко М.О. Посна Л. В., 

Шевченко Т.О. 

4 Листопад Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Створення мультимедійної презентації та 

навчального відео» (форма навчання: очна, 

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Антонченко М.О. Шевченко Т.О. 

5 Листопад Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Створення дидактичного забезпечення засобами 

Microsoft Office» (форма навчання: очна, дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Антонченко М.О.  

6 Листопад Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Використання інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій в освітньому процесі в умовах 

реалізації нового державного стандарту базової 

середньої освіти» (форма навчання: очна, 

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Подліняєва О.О. 

 

Антонченко 

М.О., 

Ніколаєнко М.С. 

7 Листопад Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Створення інтерактивних елементів уроку засобами 

ІКТ» (форма навчання: очна, дистанційна, Microsoft 

Teams) 

Учителі різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С.   

8 Листопад Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Технологія вебквесту в освітньому просторі» (форма 

навчання: очна, дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Павленко ІМ  Ніколаєнко М.С, 

Шевченко Т.О 

9 Листопад Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Створення програм мовою Python» (форма навчання: 

очна, дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі інформатики НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Павленко ІМ   

10 Листопад Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Інтеграція інфомедійної грамотності в шкільні 

предмети» (форма навчання: очна, дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Павленко ІМ   

    Усього: 30    

    Разом: 74    
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КУРСИ_ПК_НУШ 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчальних предметів / 

інтегрованих курсів у 5 класі ЗЗСО за Державним 

стандартом базової середньої освіти та інновації в 

освітньому менеджменті Нової української школи» 

(форма навчання: очна) 

Учителі ЗЗСО, які 

забезпечують 

реалізацію Державного 

стандарту базової 

середньої освіти, 

директори, заступники 

директорів, тенери-

педагоги 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М.  

2 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчальних предметів / 

інтегрованих курсів у 5 класі ЗЗСО за Державним 

стандартом базової середньої освіти та інновації в 

освітньому менеджменті Нової української школи» 

(форма навчання: дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі ЗЗСО, які 

забезпечують 

реалізацію Державного 

стандарту базової 

середньої освіти, 

директори, заступники 

директорів 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М.  

3 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчальних предметів за 

Державним стандартом початкової освіти та 

інновації в освітньому менеджменті Нової 

української школи» (форма навчання: дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Учителі початкової 

школи, директори, 

заступники директорів 

ЗЗСО, які забезпечують 

реалізацію Державного 

стандарту початкової 

освіти 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Перлик В.В.  

    Усього: 6    

 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 Червень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчальних предметів / 

інтегрованих курсів мистецької освітньої галузі у 5 

класі ЗЗСО за Державним стандартом базової 

середньої освіти в умовах реалізації концепції Нова 

українська школа» (форма навчання: очна) 

Учителі мистецької 

галузі ЗЗСО, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію Державного 

стандарту базової 

середньої освіти, 

тренери-педагоги 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

2 Червень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчальних предметів / 

інтегрованих курсів мистецької освітньої галузі у 5 

класі ЗЗСО за Державним стандартом базової 

середньої освіти в умовах реалізації концепції Нова 

українська школа» (форма навчання: дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Учителі мистецької 

галузі ЗЗСО, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію Державного 

стандарту базової 

середньої освіти 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  
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3 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення інтегрованих курсів 

природничої освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за 

Державним стандартом базової середньої освіти 

в умовах реалізації концепції «Нова українська 

школа» (форма навчання: очна) 

Учителі природничої 

освітньої галузі ЗЗСО, 

які забезпечуватимуть 

реалізацію Державного 

стандарту базової 

середньої освіти, 

тренери-педагоги 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Коростіль Л.А.  

4 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення інтегрованих курсів 

природничої освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за 

Державним стандартом базової середньої освіти 

в умовах реалізації концепції «Нова українська 

школа» (форма навчання: дистанційна, Microsoft 

Teams) 

 

Учителі природничої 

освітньої галузі ЗЗСО, 

які забезпечуватимуть 

реалізацію Державного 

стандарту базової 

середньої освіти 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Коростіль Л.А.  

5 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчальних предметів / 

інтегрованих курсів соціальної та 

здоров’язбережувальної освітньої галузі у 5 

класі ЗЗСО за Державним стандартом базової 

середньої освіти в умовах реалізації концепції 

«Нова українська школа» (форма навчання: 

очна) 

 

Учителі соціальної і 

здоров’язбережувально

ї галузі ЗЗСО, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію Державного 

стандарту базової 

середньої освіти, 

тренери-педагоги 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

6 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчальних предметів / 

інтегрованих курсів соціальної та 

здоров’язбережувальної освітньої галузі у 5 

класі ЗЗСО за Державним стандартом базової 

середньої освіти в умовах реалізації концепції 

«Нова українська школа» (форма навчання: 

дистанційна, Microsoft Teams) 

 

Учителі соціальної і 

здоров’язбережувально

ї галузі ЗЗСО, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію Державного 

стандарту базової 

середньої освіти 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

7 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчального предмету 

математичної освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за 

Державним стандартом базової середньої освіти 

в умовах реалізації концепції Нова українська 

школа» (форма навчання: очна) 

Учителі математичної 

освітньої галузі ЗЗСО, 

які забезпечуватимуть 

реалізацію Державного 

стандарту базової 

середньої освіти, 

тренери-педагоги 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Кода С.В.  
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8 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 
«Особливості вивчення навчального предмету 
математичної освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за 
Державним стандартом базової середньої освіти в 
умовах реалізації концепції Нова українська 
школа» (форма навчання: дистанційна, Microsoft 
Teams) 

Учителі математичної 
освітньої галузі ЗЗСО, 
які забезпечуватимуть 
реалізацію Державного 
стандарту базової 
середньої освіти 

НТП, ОП 
(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Кода С.В.  

9 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 
«Особливості вивчення навчальних предметів / 
інтегрованих курсів технологічної освітньої галузі 
у 5 класі ЗЗСО за Державним стандартом базової 
середньої освіти в умовах реалізації концепції 
Нова українська школа» (форма навчання: очна) 

Учителі технологічної 
галузі ЗЗСО, які 
забезпечуватимуть 
реалізацію Державного 
стандарту базової 
середньої освіти, 
тренери-педагоги 

НТП, ОП 
(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Крот Г.В.  

10 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 
«Особливості вивчення навчальних предметів / 
інтегрованих курсів технологічної освітньої галузі 
у 5 класі ЗЗСО за Державним стандартом базової 
середньої освіти в умовах реалізації концепції 
Нова українська школа» (форма навчання: 
дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі технологічної 
галузі ЗЗСО, які 
забезпечуватимуть 
реалізацію Державного 
стандарту базової 
середньої освіти 

НТП, ОП 
(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Крот Г.В.  

11 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 
«Особливості вивчення навчального предмету 
освітньої галузі фізичної культури у 5 класі ЗЗСО 
за Державним стандартом базової середньої освіти 
в умовах реалізації концепції «Нова українська 
школа» (форма навчання: очна; дистанційна, 
Microsoft Teams) 

Учителі освітньої галузі 
фізичної культури, які 
забезпечуватимуть 
реалізацію Державного 
стандарту базової 
середньої освіти, 
тренери-педагоги 

НТП, ОП 
(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Деменков Д.В.  

12 Вересень Підвищення кваліфікації з курсі ПК НУШ 
«Особливості вивчення навчального предмету 
освітньої галузі фізичної культури у 5 класі ЗЗСО 
за Державним стандартом базової середньої освіти 
в умовах реалізації концепції «Нова українська 
школа» (форма навчання: дистанційна, Microsoft 
Teams) 

Учителі освітньої галузі 
фізичної культури, які 
забезпечуватимуть 
реалізацію Державного 
стандарту базової 
середньої освіти 

НТП, ОП 
(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Деменков Д.В.  

13 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ «Нова 
українська школа: відповідаємо на виклики 
організації освітнього процесу за Державним 
стандартом початкової освіти» (форма навчання: 
дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі початкової 
школи, які навчають 
учнів перших класів у 
2021-2022 н. р. за 
Державним стандартом 
початкової освіти  

НТП, ОП 
(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Декунова З.В. Лавська А.М. 

    Усього: 27    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчальних предметів / 

інтегрованих курсів громадянської та історичної 

освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за Державним 

стандартом базової середньої освіти в умовах 

реалізації концепції Нова українська школа» 

(форма навчання: очна; дистанційна, Microsoft 

Teams) 

Учителі пропедевтич-

ного курсу «Вступ до 

історії України та 

громадянської освіти» 

та інтегрованого курсу 

«Україна і світ: вступ 

до історії та 

громадянської, 

тренери-педагоги 

НТП, ОП 

(розроблено) 

3 КЗ СОІППО Драновська С.В.  

2 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчальних предметів / 

інтегрованих курсів громадянської та історичної 

освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за Державним 

стандартом базової середньої освіти в умовах 

реалізації концепції Нова українська школа» 

(дистанційна форма навчання, Microsoft Teams) 

Учителі пропедевтич-

ного курсу «Вступ до 

історії України та 

громадянської освіти» 

та інтегрованого курсу 

«Україна і світ: вступ 

до історії та 

громадянської освіти»  

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Драновська С.В.  

3 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Навчання англійської мови у новому контексті 

(базова середня освіта, 5-9 класи)» (60 год) 

(форма навчання: дистанційна, Microsoft Teams) 

 

Учителі закладів 

загальної середньої 

освіти, які реалізують 

компетентнісний 

потенціал мовно-

літературної (іноземні 

мови) освітньої галузі 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Клюніна Н.В.  

4 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Навчання англійської мови у новому контексті 

(базова середня освіта, 5-9 класи)» (30 год) (форма 

навчання: дистанційна, Microsoft Teams) 

 

Учителі закладів 

загальної середньої 

освіти, які реалізують 

компетентнісний 

потенціал мовно-

літературної (іноземні 

мови) освітньої галузі 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Клюніна Н.В.  

5 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчальних предметів / 

інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої 

галузі у 5 класі ЗЗСО за Державним стандартом 

базової середньої освіти в умовах реалізації 

концепції Нова українська школа» (форма 

навчання: очна) 

Учителі української 

мови, української 

літератури, зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого курсу 

літератур (української 

та зарубіжної), тренери-

педагоги 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Логвиненко Ю.В.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчальних предметів / 

інтегрованих курсів мовно-літературної 

освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за Державним 

стандартом базової середньої освіти в умовах 

реалізації концепції Нова українська школа» 

(форма навчання: дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі української 

мови, української 

літератури, зарубіжної 

літератури, 

інтегрованого курсу 

літератур (української 

та зарубіжної) 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Логвиненко Ю.В.  

    Усього: 13    

Кафедра психології 

1 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Професійна діяльність асистента вчителя в 

умовах реалізації Державного стандарту базової 

середньої освіти» 

Асистенти вчителя НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Марухина І.В.  

    Усього: 2    

 

Кафедра освітніх та інформаціних технологій 

1 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчального предмету 

інформатичної освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за 

Державним стандартом базової середньої освіти 

в умовах реалізації концепції «Нова українська 

школа» (форма навчання: очна) 

Учителі інформатичної 

освітньої галузі ЗЗСО, 

які забезпечуватимуть 

реалізацію Державного 

стандарту базової 

середньої освіти, 

тренерів-педагогів 

(учителі інформатики) 

 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Петрова Л.Г.  

2 Вересень Підвищення кваліфікації з курсів ПК НУШ 

«Особливості вивчення навчального предмету 

інформатичної освітньої галузі у 5 класі ЗЗСО за 

Державним стандартом базової середньої освіти 

в умовах реалізації концепції «Нова українська 

школа» (форма навчання: дистанційна, Microsoft 

Teams) 

Учителі інформатичної 

освітньої галузі ЗЗСО, 

які забезпечуватимуть 

реалізацію Державного 

стандарту базової 

середньої освіти, 

тренерів-педагогів 

(учителі інформатики), 

тренери-педагоги 

 

НТП, ОП 

(розроблено) 

2 КЗ СОІППО Петрова Л.Г.  

    Усього:  4    

    Разом: 52    
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Таблиця 4.6.2 

Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації, за якими здійснювався освітній процес 

у І півріччі 2021 року 
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Директори ЗЗСО, спец. шк.- інт.   1 2020           1 5 1 9 4 2 

Заступник директора з НВР ЗЗСО, спец. 

шк.- інт.       
  

1 2021     
1 

1 

Учителі, асистенти вчителя         1 2021     1 1 

Педагоги-організатори         1 2020     1 1 

Вихователі 

інтернатів, гуртожитків   1 2021           1 1 

ГПД         1 2020     1 1 

по супроводу.   1 2021     1 2021 1 2021   2 3 

 

Т
М

З
О

 

Фізика, 

астрономія 

         1 2020     1 10 1 29 6 4 

+ математика ЗВО, 

ЗПТО 

    1 2020         1 1 

Біологія, екологія, природознавст.   1 2021           1 1 

Методика виклад. основ здоров’я             1 2021 1 1 

Хімія 
   1 2020           1 1 

+ біолог., природозн.     1 2020         1 1 

Початкові класи   1 2020 1 2020         2 2 

Музичні керівники ЗДО   1 2019           1 1 

Уч. 

«Мистецтво», 

художня 

культура 

+ ММ ЗО         1 2020     1 1 

+ образ. мистецтво 
        1 2020     1 1 
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Уч.,викл, театр., хореограф. дисципл.         1 2021     1  1 

Труд. навч., кресл.,предм. «Технол» +тех. 

вид. пр., майст. МНВК  
        1 2020     1 1 

Викл. проф-теор. підг. закл. п.-тех.освіти 1 2019             1 1 

Кухарі 
ЗЗСО   1 2021     1 2021     1 2 

ЗДО   1 2021           1 1 

Фізична культура+ Захист України, кер. 

спорт. гурт 
        1 2021     1 1 

Інструктори фізичної культури ЗДО   1 2019           1 1 

Завідувачі, вихователі ЗДО         1 2020     1 1 

Вихов.-метод. /за посадою/, вихов. ЗДО          1 2021     1 1 

Вихователі   1 2021     1 2020 1 2020   2 3 

Бібліотекарі          1 2020     1 1 

Методисти, культорганізатори ПЗ         1 2021     1 1 

Керівники 

гуртків 
           1 2020   1 1 

мистецького, естр.-вокал.         1 2021     1 1 

еколого-натур.         1 2020     1 1 

С
Г

О
 

Українська 

мова та 

література 

   1 2019           1 1 1 8 2  

+ р.мова, заруб.л.   1 2021 1 2020 1 2021       2 3 

Російська мова та заруб. літ 

+ укр.мова та літер.     1 2020 
    

   
 

1 
1 

Іноземні мови   1 2019 1 2019         2 2 

Історія та суспільні дисц.     1 2019         1 1 

П
 Практичні психологи          1 2021     1  1 2 

 1 
Сестри медичні         1 2020     1 1 

О
ІТ

 

Інформатика 
    1 2019         1  1 1 

 
 

 РАЗОМ 1  14  8  1  21  3  1  45 16 49 49 12 7 
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Таблиця 4.6.3 

Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації, за якими здійснювався освітній процес 

у ІІ півріччі 2021 року 
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Директори НВК усіх профілів   1 2021           1 2 1 9 2 7 

Заступник директора з НВР ЗЗСО, 

спец. шк.- інт. /які опік.ВР/   1 2021   

  

      

1 
1 

Асистенти вихователя 

інклюз.навч.   1 2021   

  

      

1 
1 

Логопеди   1 2021           1 1 

Соціальні педагоги   1 2021     1 2021     1 2 

Вихователі 

спец.шк.-ін., 

зак.соц.-реаб.   1 2021   

    

    

1 
1 

ГПД   1 2021           1 1 

по супроводу.   1 2021           1 1 

 

Т
М

З
О

 

Математика   1 2021 1 2021         2 2 2 30  - 20 

Фізика, астрон.+ математика, 

інформат 

1 2021     1 2020       1 2 

Біологія, екологія, 

природознавст.+ географія 

1 2021     1 2020       1 2 

Географія, економіка, предмет 

«Рідн.край» 

  1 2021           1 1 

Початкові класи   1 2021     1 2020     1 2 

Музичні керівники ЗДО   1 2021     1 2020     1 2 

Уч., викл. муз вок-хор., теор. та 

к.гуртк. 

  1 2021           1  1 
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Викл. проф-теор. підг. закл. п.-

тех.освіти 

1 2021     1 2020       1 2 

Кухарі ЗДО   1 2021     1 2021     1 2 

Фізична культура+ кер. спорт. гурт   1 2021           1 1 

Завідувачі, вихователі ЗДО   1 2021           1 1 

Вихователі   1 2021     1 2020 1 2020 1 2021 2 4 

Бібліотекарі    1 2021           1 1 

Дир., заст. директ., зав. відділ.   1 2021           1 1 

Керівники 

гуртків 

           1 2020 1 2021 2 2 

декоративно-

вжиткового 

  1 2021           1 1 

науково-технічного   1 2021           1 1 

туристично-

краєзнавчого 

  1 2021     1 2020     1 2 

С
Г

О
 Українська мова та література   1 2021 1 2021         2 - 2 8 - 6 

Російська мова та зарубіжна літер.   1 2021           1 1 

Іноземні мови   1 2021     1 2020     1 2 

Історія та суспільні дисципліни   1 2021 1 2021   1 2020     2 3 

П
 Практичні психологи    1 2021           1 - 1 2 - 1 

Сестри медичні         1 2020     1 1 

О
ІТ

 

Інформатика 
    1 2021         1 - 1 1 - 1 

 

РАЗОМ 3  27  4  3  9  2  2  38 4 50 50 2 34 
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Таблиця 4.6.4 

Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації, за якими здійснювався освітній процес 

у І півріччі 2021 року /курси за вибором / 
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о
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П
С
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1 Технології розвитку критичного мислення учнів 1 9   1 2020 1 16 8 2 

2 Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент формування конкурентоспроможного 

випускника навчального закладу 

1   1 2020 1 

3 Інноваційні технології подолання мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми 

проблемами 

1 1 2020 1 2020 2 

4 Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ 1   1 2020 1 

5 Профілактика дитячої агресії та жорстокості (булінгу) в освіті 1 1 2019 1 2020 1 

6 Сучасні педагогічні технології  1 1 2021 1 2021 2 

7 Моніторинг і самомоніторинг діяльності середньої освіти в умовах реформування галузі 

освіти в Україні 

1 1 2021   1 

8 Форми здобуття учнями загальної середньої освіти. Нормативно-правове забезпечення 

здобуття загальної середньої освіти 

1 1 2021   1 

9 Управління кадровою роботою закладу загальної середньої освіти 1 1 2021   1 

10 Формування соціально-громадянської компетентності особистості засобом превентивного 

виховання в умовах НУШ 

1 1 2021   1 

11 Креативність як основа розвитку інноваційної особистості в умовах НУШ 1   1 2021 1 

12 Технологія індивідуально-пізнавальних стратегій засобом реалізації проблемно-

інтегративного підходу в навчальному процесі для дисциплін природничого циклу 

1 1 2021 1 2021 2 

13 STEM освіта як інноваційний напрям розвитку НУШ 1   1 2021 1 

Т
М

З
О

 

1 Підвищення фахової компетентності вчителів образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва 

1 19 1 2021   1 53 27 - 

2 Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво» в основній та старшій школі 1 1 2021   1 

3 Професійне зростання вчителя через власну науково-методичну діяльність 1   1 2020 1 

4 Здоров’язбережувальні проєкти та технології в закладах освіти 1 1 2021   1 

5 Вчимося жити разом 1 1 2020   1 
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6 Дослідницько-пошукова діяльність учнів на уроках хімії 1 1 2021   1 

7 Використання сучасного навчального обладнання на уроках математики, фізики й астрономії 1   1 2021 1 

8 Використання SТЕМ-технологій навчання при викладанні предметів природничо-

математичного циклу 

1   1 2021 1 

9 Методика проведення SТЕМ-уроку 1   1 2021 1 

10 Методика підготовки учнів до ЗНО з математики 1 1 2021   1 

11 Методика підготовки учнів до ЗНО з фізики 1 1 2021   1 

12 Підвищення фахової компетентності вчителів трудового навчання 1 1 2021   1 

13 Компетентнісне навчання учнів початкової школи за інтегрованим курсом «Я досліджую 

світ» 

1 1 2021 1 2021 2 

14 Формувальне оцінювання навчальних досягненьучнів молодшого шкільного віку 1 1 2021 1 2020 2 

15 Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес початкової школи 1 1 2021 1 2020 2 

16 Педагогіка початкової школи: фінський досвід 1 1 2021 1 2021 2 

17 Проведення нетрадиційних уроків з музичного мистецтва 1   1 2021 1 

18 Основи формування дослідницької компетентності педагогів при виконанні наукових 

досліджень МАН 

1   1 2021 1 

19 Розвиток фахової компетентності вчителів фізики, астрономії і математики 1 1 2021   1 

20 Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури  1 1 2019 1 2020 2 

21 Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво»в початковій школі 1 1 2020   1 

22 Природничо-географічна освіта в контексті вимог до НУШ 1 1 2018   1 

23 Сучасні підходи до методики викладання предмета «Захист Вітчизни» 1   1 2020 1 

24 Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти 1 1 2018   1 

25 Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в учнів 1 1 2019 1 2020 2 

26 Безпечне і здорове освітнє середовище в НУШ 1 1 2021 1 2021 2 

27 Уроки здорового харчування в закладах освіти 1 1 2021 1 2021 2 

28 Моделювання шкіл здоров’я в закладі освіти 1 1 2021   1 

29 Здоров'я як особистий та освітній феномен 1   1 2021 1 

30 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі біології, біології та екології, 

природознавства 

1   1 2020 1 

31 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі фізики, математики, астрономії 1 1 2020 1 2020 2 

32 Упровадження STEM-освіти в освітній процес 1 1 2019 1 2020 2 

33 Сучасні підходи в роботі вчителя при викладанні хімії 1   1 2021 1 

34 Здоровий спосіб життя, репродуктивне здоров’я і відповідальна поведінка учнівської молоді 

в освітній діяльності вчителів основ здоров’я 

1   1 2021 1 

35 Технологічна компетентність учителя, трудового навчання, предмету «Технології»  1 1 2019   1 

36 Проєктно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання»  1 1 2019   1 

37 Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті НУШ  1   1 2020 1 
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38 Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах НУШ 1   1 2020 1 

39 Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення 1 1 2018 1 2020 2 

40 Організація освітнього процесу молодших школярів в умовах НУШ 1 1 2018 1 2020 2 

41 Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і 

образотворчого мистецтва 

1 1 2018   1 

С
Г

О
 

1 Методологічні основи викладання української мови та літератури в НУШ: концептуальні 

положення специфіка, інструментарій 

1 14   1 2020 1 27 18 6 

2 Виховний потенціал уроку та шляхи його реалізації 1 1 2021   1 

3 Методичні родзинки уроків української мови, літератури, зарубіжної літератури 1 1 2021 1 2021 2 

4 Розвиток фахової компетентності учителів зарубіжної літератури та російської мови 1 1 2021 1 2021 2 

5 Теорія та методика навчання української мови та літератури 1 1 2021   1 

6 Особливості навчання цифрових поколінь «Z» та «A» 1 1 2021 1 2020 2 

7 Технології розвитку творчого та функціонального потенціалу педагогів 1 1 2021   1 

8 Особливості адаптації педагога до системних змін в освіті 1 1 2021 1 2021 2 

9 Нова українська школа: правове забезпечення учасників освітнього процесу 1   1 2021 1 

10 Основи загальної правової підготовки працівників закладів освіти 1   1 2020 1 

11 Сучасні підходи навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в умовах реформування 

системи освіти 

1 1 2021 1 2021 2 

12 Підготовка до ЗНО з історії України: проблеми та перспективи впровадження 1 1 2021 1 2021 2 

13 Інтегроване навчання як чинник розвитку пізнавальної активності здобувачів освіти 1   1 2020 1 

14 Літературна скарбниця Сумщини: спадщина і сучасність 1 1 2021 1 2021 2 

15 Ключові уміння ХХІ століття 1 1 2021   1 

16 Розвиток фахової компетентності учителів іноземної мови 1 1 2021 1 2021 2 

17 Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та російської мови  1 1 2021 1 2021 2 

18 Актуальні питання викладання іноземної мови  1 1 2021 1 2021 2 

П
 

1 Гіперактивні учні в НУШ: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного 

потенціалу у сучасному просторі 

1 5   1 2020 1 18 6 - 

2 Основи та технології розвитку критичного мислення учнів  1 1 2021 1 2020 2 

3 Формування психолого-педагогічної готовності фахівців закладів освіти до професійної 

діяльності в умовах інноваційних змін 

1 1 2021   1 

4 Сучасні підходи в діяльності практичного психолога для успішного забезпечення освітнього 

процесу в умовах інноваційних змін 

1 1 2021   1 

5 Сучасні підходи в діяльності практичного психолога інклюзивно-ресурсних центрів 1 1 2021 1 2021 2 

6 Інноваційні техніки та технології в роботі практичного психолога 1 1 2021   1 

7 Технології розвитку емоційного інтелекту в сучасному освітньому процесі 1 1 2021 1 2021 2 

8 Розвиток мовленнєвої компетентності як результат навчальної діяльності учнів 1 1 2021   1 
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9 Психологія здоров’я та формування навичок самодопомоги у педагога 1 1 2020   1 

10 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з ООП в умовах інклюзивної освіти 1 1 2020 1 2020 2 

11 Професійне вигорання у педагогів та його профілактика 1 1 2019 1 2020 2 

12 Психологічний супровід НУШ 

 

1 1 2019 1 2021 2 

О
ІТ

 

1 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі 1 2 1 2018 1 2020 2 17 1 - 

2 Microsoft Office 365 у закладах освіти 1 1 2018 1 2020 2 

3 Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі 1 1 2020 1 2020 2 

4 Використання онлайн -інструментів в освітньому процесі 1 1 2020 1 2020 2 

5 Електронне та дистанційне навчання 1   1 2020 1 

6 Теорія та методика викладання інформатики та інформаційних технологій 1   1 2020 1 

7 Інтеграція інфомедійної грамотності в шкільні предмети 1 1 2020   1 

8 Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження 

медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику (для закладів – учасників всеукраїнського 

проєкту) 

1 1 2019 1 2021 2 

9 Медіаграмотність учасників освітнього процесу 1 1 2019 1 2020 2 

10 Нові додатки Google для освітнього процесу 1 1 2018 1 2020 2 

 94 Разом 94 49 71  60  131 131 60 8 
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Таблиця 4.6.5 

Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації, за якими здійснювався освітній процес 
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1 Технології розвитку критичного мислення учнів 1 1 1 2018 1 2020 2 17 3 - 

2 Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент формування конкурентоспроможного 

випускника навчального закладу 

1 1 2018   1 

3 Інноваційні технології подолання мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми 

проблемами 

1   1 2020 1 

4 Професійний брендінг – тренд успішності сучасного педагога Нової української школи 1 1 2018   1 

5 Профілактика дитячої агресії та жорстокості (булінгу) в освіті 1   1 2020 1 

6 Сучасні педагогічні технології  1 1 2021 1 2021 2 

7 Моніторинг і самомоніторинг діяльності середньої освіти в умовах реформування галузі 

освіти в Україні 

1 1 2021   1 

8 Спостереження за проведенням навчальних занять як одна із оцінок якості педагогічної 

діяльності та управлінських процесів у закладі загальної середньої освіти 

1 1 2021   1 

9 Формування соціально-громадянської компетентності особистості засобом превентивного 

виховання в умовах НУШ 

1   1 2021 1 

10 Креативність як основа розвитку інноваційної особистості в умовах НУШ 1   1 2021 1 

11 Технологія реалізації інклюзивної освіти 1   1 2020 1 

12 Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ 1 1 2018 1 2020 2 

13 STEM освіта як інноваційний напрям розвитку НУШ 1 1 2021 1 2021 2 

Т
М

З
О

 

1 Розвиток інтелектуальної, творчої та загальнокультурної сфери учнів в умовах НУШ 1 2 1 2020   1 41 7 - 

2 Компетентнісний підхід змісту освітньої галузі «Мистецтво» в основній та старшій школі 1   1 2021 1 

3 Виконавська майстерність вокаліста, музиканта-інструменталіста та концертмейстера 1 1 2021   1 

4 Вчимося жити разом 1 1 2020   1 

5 Розв’язок розрахункових задач з хімії  1   1 2020 1 

6 Сучасні підходи роботи вчителя при викладанні хімії 1 1 2019   1 
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7 Сучасний урок біології та природознавства в контексті компетентнісної освіти 1 1 2021 1 2021 2 

8 Використання сучасного навчального обладнання на уроках математики, фізики й астрономії 1   1 2021 1 

9 Використання SТЕМ-технологій навчання при викладанні предметів природничо-

математичного циклу 

1 1 2021 1 2021 2 

10 Методика проведення SТЕМ-уроку 1 1 2021   1 

11 Методика підготовки учнів до ЗНО з математики 1 1 2021 1 2021 2 

12 Підвищення фахової компетентності вчителів трудового навчання 1 1 2021   1 

13 Компетентнісне навчання учнів початкової школи за інтегрованим курсом «Я досліджую 

світ» 

1 1 2021   1 

14 Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку 1 1 2021 1 2020 2 

15 Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес початкової школи 1 1 2021 1 2020 2 

16 Основи формування дослідницької компетентності педагогів при виконанні наукових 

досліджень МАН 

1   1 2021 1 

17 Розвиток фахової компетентності вчителів фізики, астрономії і математики 1 1 2021   1 

18 Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури  1 1 2019 1 2020 2 

19 Природничо-географічна освіта в контексті вимог до НУШ 1   1 2020 1 

20 Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти 1 1 2018   1 

21 Уроки здорового харчування в закладах освіти 1 1 2021 1 2021 2 

22 Моделювання шкіл здоров’я в закладі освіти 1 1 2021 1 2021 2 

23 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі біології, біології та екології, 

природознавства 

1   1 2020 1 

24 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі фізики, математики, астрономії 1 1 2020 1 2020 2 

25 Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті НУШ  1 1 2019 1 2020 2 

26 Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах НУШ 1 1 2018 1 2020 2 

27 Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення 1 1 2018   1 

28 Організація освітнього процесу молодших школярів в умовах НУШ 1 1 2018 1 2020 2 

29 Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і 

образотворчого мистецтва 

1   1 2020 1 

С
Г

О
 

1 Методологічні основи викладання української мови та літератури в НУШ: концептуальні 

положення специфіка, інструментарій 

1 2   1 2020 1 18 2 - 

2 Методичні родзинки уроків української мови, літератури, зарубіжної літератури 1 1 2021 1 2021 2 

3 Розвиток фахової компетентності учителів зарубіжної літератури та російської мови 1   1 2021 1 

4 Теорія та методика навчання української мови та літератури 1 1 2021   1 

5 Особливості адаптації педагога до системних змін в освіті 1   1 2021 1 

6 Нова українська школа: правове забезпечення учасників освітнього процесу 1   1 2021 1 

7 Сучасні підходи навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в умовах реформування 

системи освіти 

1 1 2021 1 2021 2 
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8 Підготовка до ЗНО з історії України: проблеми та перспективи впровадження 1   1 2021 1 

9 Інтегроване навчання як чинник розвитку пізнавальної активності здобувачів освіти 1   1 2020 1 

10 Українське красне письменство (від орнаменталізму до модернізму) в координатах 

постколоніальної критики 

1 1 2021   1 

11 Громадянська освіта в контексті реформування системи освіти 1 1 2021   1 

12 Розвиток фахової компетентності учителів іноземної мови 1 1 2021   1 

13 Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та російської мови  1   1 2021 1 

14 Актуальні питання викладання іноземної мови  1 1 2021 1 2021 2 

П
 

1 Гіперактивні учні в НУШ: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного 

потенціалу у сучасному просторі 

1 4 1 2019 1 2020 2 17 4 1 

2 Основи домедичної допомоги 1 1 2021   1 

3 Формування психолого-педагогічної готовності фахівців закладів освіти до професійної 

діяльності в умовах інноваційних змін 

1 1 2021 1 2021 2 

4 Психолого-педагогічні умови організації індивідуального навчання учнів 1 1 2021   1 

5 Інноваційні техніки та технології в роботі практичного психолога 1   1 2021 1 

6 Особистісно-професійна компетентність педагога 1 1 2019 1 2020 2 

7 Особливості створення освітньо-розвивального середовища закладу освіти в умовах 

упровадження концепції Нової української школи (в рамках адаптації, апробації та 

впровадження курсу «Культура добросусідства») 

1   1 2021 1 

8 Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпраці 1 1 2019 1 2020 2 

9 Психологія здоров’я та формування навичок самодопомоги у педагога 1   1 2021 1 

10 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з ООП в умовах інклюзивної освіти 1 1 2020 1 2020 2 

11 Професійне вигорання у педагогів та його профілактика 1   1 2020 1 

12 Психологічний супровід НУШ 1 1 2019   1 

О
ІТ

 

1 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі 1 1 1 2018 1 2020 2 12 2 - 

2 Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі 1 1 2020 1 2020 2 

3 Використання онлайн -інструментів в освітньому процесі 1 1 2020   1 

4 Основи сім’ї  1 1 2021 1 2021 2 

5 Інтеграція інфомедійної грамотності в шкільні предмети 1   1 2020 1 

6 Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження 

медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику (для закладів – учасників всеукраїнського 

проєкту) 

1 1 2019   1 

7 Медіаграмотність учасників освітнього процесу 1 1 2019 1 2020 2 

8 Нові додатки Google для освітнього процесу 1   1 2020 1 

 76 Разом 76 10 51  53  104 104 18 1 
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 4.7. Розробка навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності 

Таблиця 4.7.1 

Розробка навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності 

 

№ 

з/п 

Термін 

виконання 
Назва 

Вид 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Кіль-

кість 
Автор (укладач) Співавтори 

Контингент, на потребу якого 

спрямовано забезпечення 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

І півріччя 2021 року 

1 І півріччя 

2021 

Математичні цікавинки + орігамі в Новій 

українській школі:  

навчально- 

методичний 

посібник 

(гриф МОН) 

1 Сєрих Л.В.  Педагоги закладів освіти 

2 І півріччя 

2021 

Ділова документація: загальні аспекти навчально- 

методичний 

посібник 

1 Удовиченко І.В. Сущенко А.О. Слухачі магістратури, 

Менеджмент 

3 І півріччя 

2021 

Ділова документація: акценти діловодства навчально- 

методичний 

посібник 

1 Удовиченко І.В. Сущенко А.О. Слухачі магістратури, 

Менеджмент 

4 І півріччя 

2021 

Кабінет хімії – безпечний освітній простір методичний 

посібник 

1 Коростіль Л.А.  Учителі хімії 

5 І півріччя 

2021 

Організація навчально-виховної та фізкультурно-

оздоровчої роботи у 1-4 класах закладів загальної 

середньої освіти в умовах нової української школи  

методичний 

посібник 

1 Деменков Д.В.  Учителі фізичної культури 

6 І півріччя 

2021 

 «Вчимося жити разом» для проведення 

дистанційних занять засобами платформи MS 
Теams 

електронні 

освітні 

ресурси 

1 Успенська В.М.  - Слухачі-учителі курсу за 

вибором «Вчимося жити разом» 

7 І півріччя 

2021 

 Основи формування соціальної і 

здоров’язбережувальної компетентності в учнів для 

проведення дистанційних занять засобами 

платформи MS Teams  

електронні 

освітні 

ресурси 

1 Успенська В.М.  - Основи формування соціальної і 

здоров’язбережувальної 

компетентності в учнів» 

8 І півріччя 

2021 

Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект інформаційно

-методичний 

збірник 

0,25 Тихенко Л.В. Колектив 

авторів 

Заклади позашкільної освіти 

9 І півріччя 

2021 

STEM-освіта: теорія і практика:  каталог 0,5 Кода С.В. Грицай С.М. Педагоги ЗЗСО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10 І півріччя 

2021 

Види вишивок  довідник 1 Крот Г.В.  Учителі трудового навчання 

11 І півріччя 

2021 

Написання методичних рекомендацій методичні 

рекомендації 

1 Коростіль Л.А  Учителі хімії 

12 І півріччя 

2021 

Методичний супровід Всеукраїнського 

експерименту за темою «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової освіти» 

методичні 

матеріали 

2 Лавська А.М. Декунова З.В. Учителі початкових класів 

13 І півріччя 

2021 

Теорія та методика позашкільної освіти  методичні 

матеріали  

2 Тихенко Л.В.  Педагоги позашкільної освіти 

14 І півріччя 

2021 

Організація життєдіяльності дітей дошкільного віку методичні 

матеріали 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги закладів дошкільної 

освіти 

15 І півріччя 

2021 

 Документообіг та документознавство у закладі 

освіти 

тексти лекцій 4 Удовиченко І.В.  Слухачі магістратури, 

Менеджмент 

16 І півріччя 

2021 

Тенденції розвитку вищої освіти в історичній 

ретроспективі 

тексти лекцій 5 Удовиченко І.В.  Слухачі магістратури, ПВШ 

17 І півріччя 

2021 

Розробка текстів лекцій (курси за вибором) тексти лекцій 1 Сєрих Л.В.  Педагоги різних спеціальностей 

18 І півріччя 

2021 

Теорія та методика позашкільної освіти  тексти лекцій 6 Тихенко Л.В.  Педагоги позашкільної освіти 

19 І півріччя 

2021 

Написання текстів лекцій за скорегованою прогр. 

ТМНХ (дист., о-д форми навчання) 

тексти лекцій 2 Коростіль Л.А  Учителі хімії 

20 І півріччя 

2021 

 Дослідницька діяльність учнів на уроках хімії  тексти лекцій 2 Коростіль Л.А  Учителі хімії 

21 І півріччя 

2021 

Модель професійної компетентності педагога ЗПО тексти лекцій 1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги закладів позашкільної 

освіти 

22 І півріччя 

2021 

Становлення системи здоров’яспрямованої 

діяльності 

тексти лекцій 3 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

23 І півріччя 

2021 

Розвиток почуття та відчуття ритму тексти лекції 1 Байдак Ю. В.  Вчителі музичного мистецтва, 

викладачі мистецьких дисциплін 

та музичні керівники  

24 І півріччя 

2021 

Теорія та методика трудового та профільного 

навчання 

тексти лекцій 2 Крот Г.В.  Учителі трудового навчання, 

викладачі ПТНЗ, кухарі 

25 І півріччя 

2021 

Розробка майстер-класів для слухачів (курсів за 

вибором) 

майстер-клас 2 Сєрих Л.В.  Педагоги різних спеціальн., 

учителі образотворчого 

мистецтва, мистецтва 

26 І півріччя 

2021 

Підготовка навчальних тренінгів тренінги 2 Декунова З.В.  Учителі початкових класів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

27 І півріччя 

2021 

Підготовка навчальних тренінгів тренінги 2 Лавська А.М.  Учителі початкових класів 

28 І півріччя 

2021 

Розробка методичного забезпечення інтерактивних 

методів навчання 

тренінги 2 Коростіль Л.А  Учителі хімії 

29 І півріччя 

2021 

 Теорія і методика позашкільної освіти дидактичне 

забезпечення 

2 Сєрих Л.В.  Директори, заст. директорів, 

завідувачі відділами закладів 

позашкільної освіти 

30 І півріччя 

2021 

Тенденції розвитку вищої освіти в історичній 

ретроспективі 

дидактичне 

забезпечення 

1 Удовиченко І.В.  Слухачі магістратури, ПВШ 

31 І півріччя 

2021 

Документообіг та документознавство у закладі 

освіти 

дидактичне 

забезпечення 

1 Удовиченко І.В.  Слухачі магістратури, 

Менеджмент 

32 І півріччя 

2021 

 Тенденції розвитку вищої освіти в історичній 

ретроспективі 

дидактичне 

забезпечення 

5 Удовиченко І.В.  Слухачі магістратури, ПВШ 

33 І півріччя 

2021 

 Тенденції розвитку вищої освіти в історичній 

ретроспективі 

дидактичне 

забезпечення 

4 Удовиченко І.В.  Слухачі магістратури, ПВШ 

34 І півріччя 

2021 

Навчальна дисципліна «Документообіг та 

документознавство у закладі освіти» 

дидактичне 

забезпечення 

1 Удовиченко І.В.  Слухачі магістратури, 

Менеджмент 

35 І півріччя 

2021 

Зв'язок руху і мови дидактичне 

забезпечення 

1 Байдак Ю. В.  Вчителі музичного мистецтва, 

викладачі мистецьких дисциплін 

та музичні керівники 

36 І півріччя 

2021 

Сучасні методики видатних музикантів дидактичне 

забезпечення 

1 Байда Ю. В.  Викладачі мистецьких 

дисциплін та керівники 

відповідних гуртків 

37 І півріччя 

2021 

Сучасні методики видатних вокалістів дидактичне 

забезпечення 

1 Байдак Ю. В.  Викладачі мистецьких 

дисциплін та керівники 

відповідних гуртків 

38 І півріччя 

2021 

Сучасні та провідні школи видатних хореографів дидактичне 

забезпечення 

1 Байдак Ю. В.  Викладачі мистецьких 

дисциплін та керівники 

відповідних гуртків 

39 І півріччя 

2021 

 «Вчимося жити разом» дидактичне 

забезпечення 

1 Успенська В.М.   Слухачі-учителі курсу за 

вибором «Вчимося жити разом» 

40 І півріччя 

2021 

 Основи формування соціальної і 

здоров’язбережувальної компетентності в учнів 

дидактичне 

забезпечення 

1 Успенська В.М.   Слухачі-учителі курсу «Основи 

формув. соціальної і 

здоров’язбережувальної 

компетентності в учнів» 

41 І півріччя 

2021 

Теорія і методика викладання курсу біології (і 

екології), природознавства 

дидактичне 

забезпечення 

1 Успенська В.М.   Слухачі-учителі біології, екології, 

природознавства 

42 І півріччя 

2021 

 Здоров’язбережувальні проєкти та технології в 

закладах загальної середньої освіти 

дидактичне 

забезпечення 

1 Успенська В.М.   Слухачі-учителі курсу 

«Здоров’язбережувальні проєкти 

та технології в закладах ЗСО» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

43 І півріччя 

2021 

 Здоров'я як особистий та освітній феномен дидактичне 

забезпечення 

1 Успенська В.М.   Здоров'я як особистий та 

освітній феномен 

44 І півріччя 

2021 

 Уроки здорового харчування дидактичне 

забезпечення 

1 Успенська В.М.   Слухачі-учителі курсу за 

вибором  

45 І півріччя 

2021 

 Безпечне здорове освітнє середовище дидактичне 

забезпечення 

1 Успенська В.М.   Слухачі-учителі курсу 

«Безпечне здорове освітнє 

середовище» 

46 І півріччя 

2021 

Теорія і методика початкового навчання дидактичне 

забезпечення 

1 Декунова З.В.  Учителі початкових класів 

47 І півріччя 

2021 

Імідж сучасного педагога дидактичне 

забезпечення 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги різних категорій 

48 І півріччя 

2021 

Медіаосвіта педагога закладу дошкільної освіти дидактичне 

забезпечення 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги закладів дошкільної 

освіти 

49 І півріччя 

2021 

Презентації до лекційних та практичних занять 

предмету теорія та методика трудового та 

профільного навчання 

дидактичне 

забезпечення 

2 Крот Г.В  Учителі трудового навчання 

50 І півріччя 

2021 

Теорія і методика викладання фізики і астрономії дидактичне 

забезпечення 

1 Кода С.В.  Учителі фізики і астрономії 

51 І півріччя 

2021 

Теорія і методика викладання математики дидактичне 

забезпечення 

1 Кода С.В.  Учителі математики 

52 І півріччя 

2021 

Теорія і методика STEM-освіти дидактичне 

забезпечення 

1 Кода С.В.  Учителі фізики, математики і 

астрономії 

53 І півріччя 

2021 

Теорія і методика початкового навчання дидактичне 

забезпечення 

1 Лавська А.М.  Учителі початкових класів 

54 І півріччя 

2021 

Загальнокультурна компетентність сучасного 

педагога 

дидактичне 

забезпечення 

2 Цимерман І.Л.   Викладачі російської, зарубіжної 

літератури, вчителі української, 

російської, зарубіжної мови 

55 І півріччя 

2021 

Теорія та методика дошкільної освіти дидактичне 

забезпечення 

1 Лобода В.В.  Вихователі закладів ДО  

56 І півріччя 

2021 

Гра на блок-флейті (сопілці) спецкурс 1 Байдак Ю. В.  Вчителі музичного мистецтва, 

викладачі мистецьких дисциплін 

та музичні керівники 

  Усього:  88,75    

 

ІІ півріччя 2021 року 

1 ІІ півріччя 

2021 

Організація мистецької діяльності в 5 класах в 

умовах НУШ 

навчальний 

посібник 

 

 

1 Сєрих Л.В.  Педагоги ЗЗСО, ЗПО 
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2 ІІ півріччя 

2021 

Сучасний урок біології, екології, природознавства в 

контексті компетентнісної освіти 

робоча 

програма 

1 Успенська В.М. - Педагоги закладів загальної 

середньої освіти 

3 ІІ півріччя 

2021 

Теорія і методика дошкільної освіти робоча 

програма 

1 Лобода В.В.  Вихователі ЗДО 

4 ІІ півріччя 

2021 

Розвиток гурткової роботи еколого-

натуралістичного та туристсько-краєзнавчого 

напряму для дистанційної освіти 

методичні 

матеріали 

2 Сєрих Л.В.  Керівники гуртків ЗПО 

5 ІІ півріччя 

2021 

Нормативно-правові документи впровадження 

НУШ на адаптаційному етапі базового рівня 

методичні 

матеріали 

1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

6 ІІ півріччя 

2021 

Діяльнісний підхід як базова умова формування 

наскрізних умінь 21 століття 

методичні 

матеріали 

1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

7 ІІ півріччя 

2021 

Оцінювання без знецінювання методичні 

матеріали 

1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

8 ІІ півріччя 

2021 

Планування освітнього процесу у закладі 

дошкільної освіти 

методичні 

матеріали 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 

9 ІІ півріччя 

2021 

Методи та прийоми розвитку комунікативних та 

інфомедійних навичок у старших дошкільників 

методичні 

матеріали 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 

10 ІІ півріччя 

2021 

Токсоінфекції в закладах освіти методичні 

матеріали 

1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

11 ІІ півріччя 

2021 

Сучасний урок біології, екології, природознавства в 

контексті компетентнісної освіти 

методичні 

матеріали 

1 Успенська В.М.  - Учителі біології (і екології), 

природознавства 

12 ІІ півріччя 

2021 

Забезпечення науково-дослідної роботи МАН 

(науково-дослідний напрямок) 

тексти лекцій 2 Сєрих Л.В.  Керівники гуртків ЗПО 

13 ІІ півріччя 

2021 

Інтеграція мистецтв на уроках музичного мистецтва 

в умовах Нової української школи 

тексти лекцій 1 Байдак Ю.В.  Вчителі мистецтва/музичного 

мистецтва 

14 ІІ півріччя 

2021 

Нормативно-правові документи реалізації 

природничої галузі в умовах нової школи на 

адаптаційному етапі  

тексти лекцій 1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

15 ІІ півріччя 

2021 

Модельні програми як варіативний засіб реалізації 

змісту природничої галузі на адаптаційному етапі 

НУШ. Автономія вчителя 

тексти лекцій 1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

16 ІІ півріччя 

2021 

Діяльнісний підхід як засіб формування в учнів 

ключових компетентностей та наскрізних умінь 21 

століття 

тексти лекцій 1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

17 ІІ півріччя 

2021 

Методичні основи реалізації діяльнісного підходу 

при викладанні інтегрованих курсів природничої 

галузі 

тексти лекцій 1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

18 ІІ півріччя 

2021 

Оцінювання без знецінювання: способи, критерії, 

алгоритм здійснення 

тексти лекцій 1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 
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19 ІІ півріччя 

2021 

Моделювання та розв’язування ситуативних 

завдань на уроці з інтегрованих курсів 

тексти лекцій 1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

20 ІІ півріччя 

2021 

Токсоінфекції в закладах освіти: причини 

виникнення, ознаки, профілактичні заходи на 

робочому місці кухаря  

тексти лекцій 1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

21 ІІ півріччя 

2021 

Сучасний урок біології, екології, природознавства в 

контексті компетентнісної освіти;Особливості 

сучасного уроку біології (і екології), 

природознавства на засадах актуальних підходів 

компетентнісної освіти 

тексти лекцій 1 Успенська В.М.  - Учителі біології (і екології), 

природознавства 

22 ІІ півріччя 

2021 

Моделювання шкіл здоров’я в закладі 

освіти;нормативна база забезпечення 

здоров’яспрямованої діяльності в закладі освіти 

тексти лекцій 1 Успенська В.М.  - Учителі-слухачі курсів за 

вибором «Моделювання шкіл 

здоров’я в закладі освіти» 

23 ІІ півріччя 

2021 

Нормативне, ресурсне забезпечення, аналіз 

програми навчального курсу «Уроки здорового 

харчування» 

тексти лекцій 1 Успенська В.М.  - Учителі-слухачі курсів за 

вибором «Уроки здорового 

харчування» 

24 ІІ півріччя 

2021 

Уроки здорового харчування;Теоретичні основи 

раціональ ного харчування 

тексти лекцій 1 Успенська В.М.  - Учителі-слухачі курсів за 

вибором «Уроки здорового 

харчування» 

25 ІІ півріччя 

2021 

Оновлення дошкільної освіти у контексті «Нової 

української школи» 

тексти лекцій 1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 

26 ІІ півріччя 

2021 

Виготовлення та оздоблення декоративних виробів 

з різних художніх матеріалів 

майстер-клас 2 Сєрих Л.В.  Керівники гуртків ЗПО 

27 ІІ півріччя 

2021 

Теорія та методика гурткової роботи в умовах НУШ дидактичне 

забезпечення 

2 Сєрих Л.В.  Керівники гуртків ЗПО 

28 ІІ півріччя 

2021 

Інтеграція видів мистецтва дидактичне 

забезпечення 

1 Байдак Ю.В.  Вчителі мистецтва/музичного 

мистецтва, викладачі мистецьких 

дисциплін та керівники відповідних 

гуртків 

29 ІІ півріччя 

2021 

Сучасні патріотичні пісні України дидактичне 

забезпечення 

1 Байдак Ю.В.  Вчителі мистецтва/музичного 

мистецтва, викладачі мистецьких 

дисциплін та керівники відповідних 

гуртків 

30 ІІ півріччя 

2021 

Розвиток інтелектуальної сфери дидактичне 

забезпечення 
1 Байдак Ю.В.  Вчителі різних спеціальностей 

31 ІІ півріччя 

2021 

Розвиток сучасної системи освіти дидактичне 

забезпечення 
1 Байдак Ю.В.  Вчителі різних спеціальностей 

32 ІІ півріччя 

2021 

Інтерактивні методи навчання дидактичне 

забезпечення 
5 Байдак Ю.В.  Вчителі мистецтва/музичного 

мистецтва, викладачі мистецьких 

дисциплін та керівники відповідних 

гуртків 
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33 ІІ півріччя 

2021 

Проведення нетрадиційних уроків мистецтва дидактичне 

забезпечення 

1 Байдак Ю.В.  Вчителі мистецтва/музичного 

мистецтва, викладачі 

мистецьких дисциплін та 

керівники відповідних гуртків 

34 ІІ півріччя 

2021 

Викладання мистецьких дисциплін в умовах 

дистанційного навчання 

дидактичне 

забезпечення 

1 Байдак Ю.В.  Вчителі мистецтва/музичного 

мистецтва, викладачі 

мистецьких дисциплін та 

керівники відповідних гуртків 

35 ІІ півріччя 

2021 

Критичне мислення дидактичне 

забезпечення 

1 Байдак Ю.В.  Вчителі мистецтва/музичного 

мистецтва, викладачі 

мистецьких дисциплін та 

керівники відповідних гуртків 

36 ІІ півріччя 

2021 

Обов’язкові результати навчання  дидактичне 

забезпечення 

1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

37 ІІ півріччя 

2021 

Комплект модельних програм (з однієї теми), що 

мають гриф МОН, з природничої галузі для роботи 

в 5 групах 

дидактичне 

забезпечення 

1 Коростіль  Педагоги ЗЗСО 

38 ІІ півріччя 

2021 

Інструменти впровадження діяльнісного підходу дидактичне 

забезпечення 

1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

39 ІІ півріччя 

2021 

Методичні рекомендації МОН, Критерії 

оцінювання, шкала оцінювання 

дидактичне 

забезпечення 

1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

40 ІІ півріччя 

2021 

Ситуативні завдання дидактичне 

забезпечення 

1 Коростіль Л.А.  Педагоги ЗЗСО 

41 ІІ півріччя 

2021 

Напрями здоров’язбереження у закладі дошкільної 

освіти 

дидактичне 

забезпечення 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 

  Усього:  49    

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

 

І півріччя 2021 року 

1 І півріччя 

2021 

Розробка електронного навчального комплексу для 

Microsoft Teams 

електронний 

освітній 

ресурс 

1 Дудко Н.В.  Вчителі історії 

2 І півріччя 

2021 

 Виховний потенціал уроку курс лекцій 10 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 

літератури  

3 І півріччя 

2021 

Інтегроване навчання як чинник розвитку 

пізнавальної активності здобувачів освіти 

курс лекцій 1 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

4 І півріччя 

2021 

Сучасні підходи навчання історії та суспільних 

дисциплін в умовах реформування системи освіти 

 

курс лекцій 1 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 
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5 І півріччя 

2021 

Підготовка до ЗНО з історії України: проблеми та 

перспективи впровадження 

курс лекцій 1 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

6 І півріччя 

2021 

Теорія та методика викладання історії та суспільних 

дисциплін 

курс лекцій 1 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

7 І півріччя 

2021 

Особливості адаптація педагога до системи змін в 

освіті 

курс лекцій 1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

8 І півріччя 

2021 

 Основи загальної правової підготовки працівників 

закладів освіти 

курс лекцій 1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

9 І півріччя 

2021 

 НУШ: правове забезпечення учасників освітнього 

процесу 

курс лекцій 1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

10 І півріччя 

2021 

Розвиток фахової компетентності учителів 

зарубіжної літератури та російської мови 

робоча 

програма  

1 Чхайло Л.М.  Учителі російської мови та 

зарубіжної літератури 

11 І півріччя 

2021 

 Інтегроване навчання як чинник розвитку 

пізнавальної активності здобувачів освіти 

робоча 

програма 

1 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

12 І півріччя 

2021 

 Підготовка до ЗНО з історії України: проблеми та 

перспективи впровадження 

робоча 

програма 

1 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

13 І півріччя 

2021 

 Сучасні підходи навчання історії та суспільних 

дисциплін в умовах реформування системи освіти 

робоча 

програма 

1 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

14 І півріччя 

2021 

Теорія та методика викладання історії та суспільних 

дисциплін 

робоча 

програма 

1 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

15 І півріччя 

2021 

 Технології розвитку творчого потенціалу вчителя тексти лекцій 1 Дудко Н.В.  Вчителі всіх категорій 

16 І півріччя 

2021 

Розвиток соціально-громадянських компетенцій в 

рамках НУШ, дист. МУДЛ  

тексти лекцій 2 Жук М.В.  Вчителі початкових класів 

17 І півріччя 

2021 

Мовно-комунікативна компетентність, дист. МУДЛ  тексти лекцій 1 Жук М.В.  Вчителі початкових класів 

18 І півріччя 

2021 

Освіта ХХІ. Виклики, пошуки відповідей (курс за 

вибором) 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Вчителі початкових класів 

19 І півріччя 

2021 

НУШ: філософія адаптації змін до сучасної освіти  тексти лекцій 1 Жук М.В.  Вчителі початкових класів 

20 І півріччя 

2021 

Розвиток соціально-громадянських компетенцій в 

рамках НУШ, MS Teams  

тексти лекцій 2 Жук М.В.  Директори, заступники 

директорів 

21 І півріччя 

2021 

Мовно-комунікативна компетентність, MS Teams тексти лекцій 1 Жук М.В.  Директори, заступники 

директорів 

22 І півріччя 

2021 

НУШ: філософія адаптації змін до сучасної освіти  тексти лекцій 1 Жук М.В.  Директори, заступники 

директорів 

 

23 І півріччя 

2021 

 Розвиток креативної компетенції вчителя дидактичне 

забезпечення 

1 Дудко Н.В.  Вчителі всіх категорій 
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24 І півріччя 

2021 

 Технології розвитку творчого потенціалу вчителя дидактичне 

забезпечення 

1 Дудко Н.В.  Вчителі всіх категорій 

25 І півріччя 

2021 

Методика викладання іноземних мов (дистанційна 

курс) 

дидактичне 

забезпечення 

1 Клюніна Н.В.  Учителі іноземних мов 

26 І півріччя 

2021 

Методика викладання іноземних мов (дистанційна 

курс) 

дидактичне 

забезпечення 

1 Клюніна В.С.  Учителі іноземних мов 

27 І півріччя 

2021 

 Актуальні питання викладання іноземної мови в 

умовах Нової української школи 

дидактичне 

забезпечення 

1 Клюніна Н.В.  Учителі іноземних мов 

28 І півріччя 

2021 

 Особливості адаптація педагога до системи змін в 

освіті 

дидактичне 

забезпечення 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

29 І півріччя 

2021 

 Основи загальної правової підготовки працівників 

закладів освіти 

дидактичне 

забезпечення 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

30 І півріччя 

2021 

 НУШ: правове забезпечення учасників освітнього 

процесу 

дидактичне 

забезпечення 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

31 І півріччя 

2021 

Розвиток соціально-громадянських компетенцій в 

рамках НУШ, MS Teams  

дидактичне 

забезпечення 

2 Жук М.В.  Директори, заступники 

директорів 

32 І півріччя 

2021 

НУШ: філософія адаптації змін до сучасної освіти дидактичне 

забезпечення 

1 Жук М.В.  Директори, заст. директорів 

33 І півріччя 

2021 

 Особливості навчання цифрових поколінь «Z» та 

«A» 

дидактичне 

забезпечення 

3 Жук М.В.  Вчителі всіх категорій 

34 І півріччя 

2021 

Теорія та методика викладання російської мови та 

зарубіжної літератури 

дидактичне 

забезпечення 

2 Чхайло Л.М.  Учителі російської мови та 

зарубіжної літератури 

35 І півріччя 

2021 

 Виховний потенціал уроку дидактичне 

забезпечення 

1 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 

літератури  

36 І півріччя 

2021 

 Інноваційні методи навчання і менеджменту дидактичне 

забезпечення 

1 Мазуренко В.О.  Учителі всіх категорій 

37 І півріччя 

2021 

Розвиток соціальних компетенцій в рамках Нової 

української школи 

дидактичне 

забезпечення 

1 Храменок Л. О  Учителі усіх категорій 

38 І півріччя 

2021 

Розвиток громадянських компетенцій в рамках 

Нової української школи 

дидактичне 

забезпечення 

1 Храменок Л. О  Учителі усіх категорій 

  Усього:  53    

 

ІІ півріччя 2021 року 

1 ІІ півріччя 

2021 

Психологія управління робоча 

програма 

1 Дудко Н.В.  магістратура 

2 ІІ півріччя 

2021 

Соціально-гуманітарного блоку робоча 

программа 

 

 

1 Дудко Н.В.  Вчителі всіх категорій 
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3 ІІ півріччя 

2021 

Українське письменство в стилях, течіях, школах та 

мікропортретах художніх творів 

робоча 

програма 

1 П’ятаченко Ю.В.  Вчителі української мови та 

літератури 

4 ІІ півріччя 

2021 

НУШ: правове забезпечення учасників освітнього 

процесу 

робоча 

програма 

1 Стукалова Т.Г.  Всі категорії 

5 ІІ півріччя 

2021 

Особливості адаптації педагога до системних змін в 

освіті 

робоча 

програма 

1 Стукалова Т.Г.  Всі категорії 

6 ІІ півріччя 

2021 

Мовно-комунікативна компетентність освітянина: 

зміст, структура, шляхи удосконалення 

робоча 

програма 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

7 ІІ півріччя 

2021 

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 

школа: соціально-громадянський вимір 

робоча 

програма 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

8 ІІ півріччя 

2021 

Основи ефективного спілкування та соціальної 

взаємодії сучасного фахівця 

робоча 

програма 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

9 ІІ півріччя 

2021 

Теорія і методика викладання російської мови та 

літератури 

робоча 

програма 

1 Чхайло Л.М.  Вчителі російської мови та 

літератури 

10 ІІ півріччя 

2021 

Розвиток фахової компетентності учителів 

зарубіжної літератури та російської мови 

робоча 

програма 

1 Чхайло Л.М.  Учителі російської мови та 

зарубіжної літератури 

11 ІІ півріччя 

2021 

Оновлення робочої програми курси за вибором  робоча 

програма 

2 Клюніна Н.В.  Вчителі іноземної мови 

12 ІІ півріччя 

2021 

Теорія і методика викладання російської іноземної 

мови 

робоча 

програма 

1 Клюніна Н.В.  Вчителі іноземної мови 

13 ІІ півріччя 

2021 

Психологія управління методичні 

матеріали  

8 Дудко Н.В.  магістратура 

14 ІІ півріччя 

2021 

Написання текстів лекцій з ново модулю СГО тексти лекцій 2 Дудко Н.В.  Всі категорії 

15 ІІ півріччя 

2021 

Психологія управління тексти лекцій 7 Дудко Н.В.  магістратура 

16 ІІ півріччя 

2021 

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 

школа: соціально-громадянський вимір 

тексти лекцій 1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

17 ІІ півріччя 

2021 

Оновлення курсу лекцій Мовно-комунікативна 

компетентність освітянина: зміст, структура, шляхи 

удосконалення 

тексти лекцій 1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

18 ІІ півріччя 

2021 

Основи ефективного спілкування та соціальної 

взаємодії сучасного фахівця 

тексти лекцій 1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

19 ІІ півріччя 

2021 

Українське письменство в стилях, течіях, школах та 

мікропортретах художніх творів 

тексти лекцій 1 П’ятаченко Ю.В.  Учителі української мови та 

літератури 

20 ІІ півріччя 

2021 

Мовно-комунікативна компетентність освітянина: 

зміст, структура, шляхи удосконалення 

тексти лекцій 1 Шкурдода Л.О.  Учителі усіх категорій 

21 ІІ півріччя 

2021 

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 

школа: соціально-громадянський вимір  

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Математики(Moodle) 
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22 ІІ півріччя 

2021 

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 

школа: соціально-громадянський вимір  

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Математики(Moodle) 

23 ІІ півріччя 

2021 

Мовно-комунікативна компетентність освітянина: 

зміст, структура, шляхи удосконалення 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Математики(Moodle) 

24 ІІ півріччя 

2021 

НУШ: філософія адаптації змін до сучасної освіти тексти лекцій 1 Жук М.В.  Математики(Moodle) 

25 ІІ півріччя 

2021 

Освіта ХХІ: виклики, пошуки відповідей тексти лекцій 1 Жук М.В.  Математики(Moodle) 

26 ІІ півріччя 

2021 

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 

школа: соціально-громадянський вимір;Соціально-

громадянський модуль. Нова українська школа: 

формування соціальних компетенцій 

 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Фізики, астрономи (Teams) 

27 ІІ півріччя 

2021 

 Соціально-громадянський модуль. Нова українська 

школа: соціально-громадянський вимір; Соціально-

громадянський модуль. Нова українська школа: 

формування громадянських компетенцій 

 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Фізики, астрономи (Teams) 

28 ІІ півріччя 

2021 

Мовно-комунікативна компетентність освітянина: 

зміст, структура, шляхи удосконалення 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Фізики, астрономи (Teams) 

29 ІІ півріччя 

2021 

НУШ: філософія адаптації змін до сучасної освіти 

 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Фізики, астрономи (Teams) 

30 ІІ півріччя 

2021 

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 

школа: соціально-громадянський вимір ;Соціально-

громадянський модуль. Нова українська школа: 

формування соціальних компетенцій 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Керівники гуртків (Teams) 

31 ІІ півріччя 

2021 

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 

школа: соціально-громадянський вимір ; 

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 

школа: формування громадянських компетенцій 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Керівники гуртків (Teams) 

32 ІІ півріччя 

2021 

Мовно-комунікативна компетентність освітянина: 

зміст, структура, шляхи удосконалення 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Керівники гуртків (Teams) 

33 ІІ півріччя 

2021 

НУШ: філософія адаптації змін до сучасної освіти 

 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Керівники гуртків (Teams) 

34 ІІ півріччя 

2021 

Теорія і методика викладання української мови та 

літератури 

тексти лекцій 2 Чхайло Л.М.  Учителі укр. мови, заруб. літ 

35 ІІ півріччя 

2021 

Психології управління дидактичне 

забезпечення 

 

7 Дудко Н.В.  магістратура 
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36 ІІ півріччя 

2021 

Соціально-громадянський модуль. Нова українська 

школа: соціально-громадянський вимір 

дидактичне 

забезпечення 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

37 ІІ півріччя 

2021 

 Мовно-комунікативна компетентність освітянина: 

зміст, структура, шляхи удосконалення 

дидактичне 

забезпечення 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

38 ІІ півріччя 

2021 

Розробка і впровадження дидактичного 

забезпечення навчальних дисциплін  

дидактичне 

забезпечення 

1 Логвиненко Ю.В.  Учителі української мови та 

літератури 

39 ІІ півріччя 

2021 

Розробка і впровадження дидактичного 

забезпечення навчальних дисциплін  

дидактичне 

забезпечення 

1 Мазуренко В.О.  Учителі української мови та 

літератури 

40 ІІ півріччя 

2021 

Методичне забезпечення викладання на 

дистанційних курсах  

 

дидактичне 

забезпечення 

3 Жук М.В.  Математики (Moodle) 

41 ІІ півріччя 

2021 

Рекомендації до написання контрольних робіт  дидактичне 

забезпечення 

4 Жук М.В.  Фізики, астрономи (Teams) 

42 ІІ півріччя 

2021 

Розробка і впровадження дидактичного 

забезпечення навчальних дисциплін  

дидактичне 

забезпечення 

4 Жук М.В.  Фізики, астрономи (Teams) 

43 ІІ півріччя 

2021 

Особливості навчання цифрових поколінь «Z» та 

«A» 

дидактичне 

забезпечення 

4 Жук М.В.  Керівники гуртків (Teams) 

44 ІІ півріччя 

2021 

Основи ефективного спілкування та соціальної 

взаємодії сучасного фахівця 

спецкурс 1 Шкурдода Л.О.  Учителі усіх категорій 

  Усього:  77    

 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

І півріччя 2021 року 

1 І півріччя 

2021 

Основи педагогічного тестування  навчально-

методичий 

посібник 

1 Гиря О.О.  Магістранти спеціальностей 

«Менеджмент» та «Педагогіка 

вищої школи» 

2 І півріччя 

2021 

Управління трудовими ресурсами навчальний 

посібник 

1 Грицай С.М.  Магістранти спеціальностей 

«Менеджмент» 

 

3 І півріччя 

2021 

Менеджмент інновацій навчально – 

методичний 

посібник 

1 Івашина Л.П. Луценко С.М. Директори, заступники 

директорів з навчально-виховної 

роботи ЗЗСО 

4 І півріччя 

2021 

Менеджмент організацій – методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів  

методичний 

посібник 

1 Івашина Л.П Луценко С.М. Магістранти спеціальностей 

«Менеджмент» 

5 І півріччя 

2021 

Дитина з труднощами у навчанні в початковій 

школі 

методичний 

посібник 

1 Прядко Л.О.  Вчителі різних спеціальностей, 

асистенти вчителів  

6 І півріччя 

2021 

Технології розвитку критичного мислення учнів електронні 

освітні 

ресурси 

1 Кожем’якінаІ.В.  Учителі усіх категорій 
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7 І півріччя 

2021 

Освітні проєкти та технології  довідник 1 Грицай С.М.  Магістранти спеціальностей 

«Менеджмент» 

8 І півріччя 

2021 

STEM-освіта: теорія і практика  каталог 0.5 Грицай С.М. Кода С.В. Учителі різних спеціальностей 

9 І півріччя 

2021 

Подолання специфічних розладів навчання у дітей з 

особливими освітніми потребами  

робоча 

програма 

1 Прядко Л.О.  Вчителі різних спеціальностей, 

асистенти вчителів  

10 І півріччя 

2021 

 Методичні рекомендації до виконання 

кваліфікаційної (магістерської) роботи для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки 

та 073 Менеджмент 

методичні 

рекомендації 

0,5 Єфремова Г.Л Панченко С.М. Магістранти спеціальностей 

«Менеджмент» та «Педагогіка 

вищої школи» 

11 І півріччя 

2021 

Технологія цілеспрямованого розвитку 

індивідуальних пізнавальних стратегій учнів на 

уроках з природничих дисциплін 

методичні 

рекомендації 

1 Гиря О.О.  Учителі різних спеціальностей 

12 І півріччя 

2021 

Методичні рекомендації зі стажування  методичні 

рекомендації 

1 Цебро Я.І. Єфремова Г.Л. 073 Менеджмент, 

011 Освітні, педагогічні науки 

13 І півріччя 

2021 

Методичні рекомендації до написання наукових 

статей та курсових робіт для здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня  

методичні 

рекомендації 

1 Кожем’якінаІ.В. Єфремова Г.Л. Магістранти ПВШ, УНЗ 

14 І півріччя 

2021 

Органічна хімія: інтелект-карти  

 

методичні 

матеріали 

1 Гиря О.О.  Учителі хімії, учні ЗЗСО, 

студенти ЗВО 

15 І півріччя 

2021 

Грантрайтинг методичні 

матеріали 

1 Цебро Я.І.  073 Менеджмент, 

011 Освітні, педагогічні науки 

16 І півріччя 

2021 

Інклюзивне навчання тексти лекцій 18 Прядко Л.О.  Вчителі різних спеціальностей, 

асистенти вчителів  

17 І півріччя 

2021 

Форми, види, методи і засоби навчання у вищій 

школі. 

 

тексти лекцій 1 Кожем’якінаІ.В.  Магістранти ПВШ 

18 І півріччя 

2021 

 

Теорія та методика виховної роботи тексти лекцій 2 Атрощенко Н.М  Вихователі груп продовженого 

дня 

19 І півріччя 

2021 

Методика виховної роботи вихователів по 

супроводу дітей 

тексти лекцій 1 Атрощенко Н.М.  Вихователі по супроводу дітей 

20 І півріччя 

2021 

Нормативно-правове забезпечення діяльності 

вихователів по супроводу дітей 

тексти лекцій 1 Атрощенко Н.М.  Вихователі по супроводу дітей 

21 І півріччя 

2021 

Нормативно правове забезпечення управлінської 

діяльності керівників закладів загальної середньої 

освіти 

 

тексти лекцій 1 Атрощенко Н.М.  Керівники ЗЗСО 
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22 І півріччя 

2021 

STEM-jосвіта як інноваційний напрям розвитку 

української школи 

тексти лекцій 2 Сударева Г.Ф.  Педагоги всіх спеціальностей 

23 І півріччя 

2021 

Сучасні педагогічні технології тексти лекцій 1 Сударева Г.Ф.  Педагоги всіх спеціальностей 

24 І півріччя 

2021 

Педагогічне проєктування дидактичне 

забезпечення 

1 Гузенко О.В.  Студенти спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки 

25 І півріччя 

2021 

Педагогічна інноватика дидактичне 

забезпечення 

1 Цебро Я.І.  Педагоги-організатори 

26 І півріччя 

2021 

Методи візуалізації у вищій школи (презентація0 дидактичне 

забезпечення 

1 Кожем’якінаІ.В.  Магістранти ПВШ 

27 І півріччя 

2021 

Презентації (слайди) до курсів за вибором дидактичне 

забезпечення 

3 Пінчук Д.М  Різні спеціальності 

28 І півріччя 

2021 

Розвиток креативного мислення мислення дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко Н.В.  Педагоги різних спеціальностей 

  Усього:  48    

 

ІІ півріччя 2021 року 

1 ІІ півріччя 

2021 

Основи педагогічного тестування навчально-

методичний 

посібник 

1 Гиря О.О.  Студенти, керівники закладів 

загальної середньої освіти 

2 ІІ півріччя 

2021 

Зошит для практичних робіт з хімії. 11клас. 

Профільний рівень 

навчальний 

посібник 

1 Сударева Г.Ф. 

 

 Учні, учителі ЗЗСО 

3 ІІ півріччя 

2021 

Професійний брендинг сучасного вчителя або як 

створити атмосферу успішності педагогічної 

діяльності 

електронний 

посібник 

1 Пінчук Д.М. Луценко С.М. Різні спеціальності 

4 ІІ півріччя 

2021 

Менеджмент організацій курс лекцій 1 Івашина Л.П.  Магістранти спеціальності 073 

Менеджмент 

5 ІІ півріччя 

2021 

Інноваційні педагогічні технології інклюзивного 

навчання у професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

робоча 

програми 

1 Прядко Л.О.  Педагоги різних спеціальностей 

6 ІІ півріччя 

2021 

Діти з труднощами у навчанні в інклюзивному 

освітньому середовищі 

робоча 

програми 

1 Прядко Л.О.  Педагоги різних спеціальностей 

7 ІІ півріччя 

2021 

Індивідуалізація навчання в освітньому середовищі робоча 

програми 

1 Прядко Л.О.  Педагоги різних спеціальностей 

8 ІІ півріччя 

2021 

Педагогічна підтримка дитини з ООП робоча 

програми 

1 Прядко Л.О.  Педагоги різних спеціальностей 

9 ІІ півріччя 

2021 

Інноваційні навчальні стратегії у роботі з дітьми 

 з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

робоча 

програми 

1 Прядко Л.О.  Клочко О.М. Педагоги різних спеціальностей 
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10 ІІ півріччя 

2021 

Інклюзивна компетентність сучасного вчителя 

Нової української школи 

робоча 

програми 

1 Прядко Л.О. 

 

Клочко О.М. Педагоги різних спеціальностей 

11 ІІ півріччя 

2021 

Основи комунікативної культури керівника робоча 

программа 

1 Івашина Л.П.  Магістранти спеціальності 073 

Менеджмент 

12 ІІ півріччя 

2021 

Менеджмент організацій робоча 

програма 

1 Івашина Л.П.  Магістранти спеціальності 073 

Менеджмент 

13 ІІ півріччя 

2021 

Управління трудовими ресурсами методичні 

матеріали 

1 Грицай С.М.  Менеджмент, ПВШ 

14 ІІ півріччя 

2021 

STEM-освіта  

 як інноваційний напрям розвитку НУШ 

методичні 

матеріали 

1 Грицай С.М.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 

15 ІІ півріччя 

2021 

Правові основи освітньої діяльності методичні 

матеріали  

1 Цебро Я.І.  Менеджмент, ПВШ 

16 ІІ півріччя 

2021 

Управління фінансово-економічною та 

маркетинговою діяльністю 

методичні 

матеріали  

1 Цебро Я.І.  Менеджмент 

17 ІІ півріччя 

2021 

Основи комунікативної культури керівника методичні 

матеріали  

1 Івашина Л.П.  Магістранти спеціальності 073 

Менеджмент 

18 ІІ півріччя 

2021 

Менеджмент інновацій методичні 

матеріали  

1 Івашина Л.П.  Керівні кадри 

19 ІІ півріччя 

2021 

Технології розвитку критичного мислення тексти лекцій 

 

3 Сударева Г.Ф.  Педагоги різних спеціал 

20 ІІ півріччя 

2021 

Реалізація інклюзивного навчання в ЗО тексти лекцій 1 Цебро Я.І.  Різні спеціальності 

21 ІІ півріччя 

2021 

Грантрайтинг тексти лекцій 1 Цебро Я.І.  Менеджмент, ПВШ 

22 ІІ півріччя 

2021 

Інтерактивний урок: методичний аспект 

 

ділова гра 

 

1 Сударева Г.Ф.  Слухачі курсів  

23 ІІ півріччя 

2021 

Особливості формування безпечного освітнього 

середовища ЗЗСО 

дидактичне 

забезпечення 

2 Єфремова Г.Л.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 

24 ІІ півріччя 

2021 

Дванадцять кроків до ЗНО: розрахункові задачі з 

хімії 

дидактичний 

забезпечення 

1 Гиря О.О.  Вчителі хімії 

25 ІІ півріччя 

2021 

Забезпечення інтерактивних методів навчання дидактичне 

забезпечення 

2 Луценко С.М.  Різні спеціальності 

26 ІІ півріччя 

2021 

Педагогічна інноватика дидактичне 

забезпечення 

1 Цебро Я.І.  Різні спеціальності 

27 ІІ півріччя 

2021 

Інноваційні технології в роботі соціальних 

педагогів 

дидактичне 

забезпечення 

1 Кожем’якіна І.В.  Соціальні педагоги  

28 ІІ півріччя 

2021 

Класифікація технологій у системі дошкільної 

освіти 

дидактичне 

забезпечення 

1 Кожем’якіна І.В.  Вихователі ЗДО 

29 ІІ півріччя Презентації (слайди) до курсів за вибором дидактичне 2 Пінчук Д.М  Різні спеціальності 
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2021 забезпечення 

30 ІІ півріччя 

2021 

Розвиток креативного мислення мислення дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко Н.В.  Педагоги різних спеціальностей 

31 ІІ півріччя 

2021 

4 К Нової Української школи дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко Н.В.  Педагоги різних спеціальностей 

32 ІІ півріччя 

2021 

Сучасні технології. Розвиток критичного мислення дидактичне 

забезпечення 

2 Сударева Г.Ф.  Слухачі курсів  

33 ІІ півріччя 

2021 

Внутрішня система забезпечення якості освіти в 

закладі загальної середньої освіти 

спецкурс 1 Перлик В.В.  Керівники закладів загальної 

середньої освіти 

34 ІІ півріччя 

2021 

Нормативно правове забезпечення закладів 

загальної середньої освіти 

спецкурс 1 Перлик В.В.  Керівники закладів загальної 

середньої освіти 

35 ІІ півріччя 

2021 

Сучасні технології формування безпечного 

освітнього середовища 

спецкурс 1 Пінчук Д.М.  Різні спеціальності 

  Усього:  41    

 

Кафедра психології 

І півріччя 2021 року 

1 І півріччя 

2021 

Патопсихологія. Організація самостійної роботи 

студентів 

навчально- 

методичний 

посібник  

1 Борцова М.В.  Педагоги різних спеціальностей 

2 І півріччя 

2021 

Психокорекція робоча 

програма 

1 Василевська О.І.  053 Психологія 

3 І півріччя 

2021 

Психологічне консультування робоча 

програма 

1 Гальцова С.В.  053 Психологія 

4 І півріччя 

2021 

Соціально-психологічні основи здоров`я  робоча 

програма 

1 Гільова Л.Л.  053 Психологія  

5 І півріччя 

2021 

Гіперактивні учні: освітній процес у розрізі 

інклюзивного навчання та особистісного потенціалу 

в сучасному просторі 

 

робоча 

програма 

1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів за вибором 

6 І півріччя 

2021 

Практикум з групової психокорекції методичні 

рекомендації  

1 Кулик Н.А.  053 Психологія 

7 І півріччя 

2021 

Психологічний супровід дистанційного навчання: 

рекомендації для вчителів, практичних психологів, 

батьків 

методичні 

рекомендації 

1 Василевська О.І.  Педагоги різних спеціальностей, 

практичні психологи  

8 І півріччя 

2021 

Вікова психологія: методичні рекомендації для 

семінарських занять здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 

Психологія освітньо-професійної програми Практична 

психологія 

методичні 

рекомендації 

1 Василевська О.І.  053 Психологія 
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9 І півріччя 

2021 

Психологічне консультування методичні 

рекомендації  

1 Гальцова С.В.  053 Психологія 

10 І півріччя 

2021 

Психологічне консультування методичні 

рекомендації  

1 Гальцова С.В.  053 Психологія 

11 І півріччя 

2021 

Психологія  методичні 

матеріали 

1 Кулик Н.А.  Бібліотекарі  

12 І півріччя 

2021 

Формування психолого-педагогічної готовності 

фахівців закладів освіти до професійної діяльності в 

умовах НУШ 

методичні 

матеріали 

1 Марухина І.В.  Педагогічні працівники 

13 І півріччя 

2021 

Психологія здоров’я та формування навичок 

самодопомоги у педагога 

методичні 

матеріали 

1 Марухина І.В.  Педагогічні працівники 

14 І півріччя 

2021 

Психологічний супровід НУШ методичні 

матеріали 

1 Марухина І.В.  Педагогічні працівники 

15 І півріччя 

2021 

Психологія здоров’я та формування навичок 

самодопомоги у педагога 

методичні 

матеріали 

1 Гільова Л.Л.  Педагоги різних спеціальностей, 

курси за вибором 

16 І півріччя 

2021 

Сучасні підходи в діяльності практичного 

психолога для успішного забезпечення освітнього 

процесу в умовах Нової української школи 

методичні 

матеріали 

1 Гільова Л.Л.  Педагоги різних спеціальностей, 

курси за вибором 

17 І півріччя 

2021 

Формування психолого-педагогічної готовності 

фахівців закладів освіти до професійної діяльності в 

умовах Нової української школи 

методичні 

матеріали 

1 Гільова Л.Л.  Педагоги різних спеціальностей, 

курси за вибором 

18 І півріччя 

2021 

Інноваційні технології в роботі практичного 

психолога 

методичні 

матеріали 

1 Гільова Л.Л.  Педагоги різних спеціальностей, 

курси за вибором 

19 І півріччя 

2021 

Розвиток мовленнєвої компетентності як результат 

навчальної діяльності учнів 

методичні 

матеріали 

1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів за вибором 

20 І півріччя 

2021 

Взаємодія та співпраця педагогів з батьками на 

батьківських зборах 

методичні 

матеріали 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги різних спеціальностей 

21 І півріччя 

2021 

Безпечне освітнє середовище: профілактика 

психологічного пресингу як виклику сучасності 

методичні 

матеріали 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги різних спеціальностей 

22 І півріччя 

2021 

Психологічне консультування тексти лекцій 1 Гальцова С.В.  053 Психологія 

23 І півріччя 

2021 

Молодший шкільний вік  тексти лекцій 1 Василевська О.І.  053 Психологія 

24 І півріччя 

2021 

Психологічні особливості періоду пізньої зрілості 

(геронтогенез після 60-років) 

тексти лекцій 1 Василевська О.І.  053 Психологія 

25 І півріччя 

2021 

Підлітковий вік і рання юність тексти лекцій 1 Василевська О.І.  053 Психологія 

26 І півріччя 

2021 

Психологічні особливості періоду зрілості (акме 40-

60 р.) 

тексти лекцій 1 Василевська О.І.  053 Психологія 
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27 І півріччя 

2021 

Основи інфомедійної грамотності як навички 

критичного сприйняття інформації 

тексти лекцій 1 Василега О.Ю.  Педагоги різних спеціальностей 

28 І півріччя 

2021 

Критичне мислення як основна складова інфо-

медійної грамотності 

тексти лекцій 1 Василега О.Ю.  Педагоги різних спеціальностей 

29 І півріччя 

2021 

Комунікативна компетентність як важлива складова 

інфомедійної грамотності 

тексти лекцій 1 Василега О.Ю.  Педагоги різних спеціальностей 

30 І півріччя 

2021 

Системно-сімейний підхід та інтегровані моделі 

сімейного консультування 

тексти лекцій 1 Гільова Л.Л.  053 Психологія 

31 І півріччя 

2021 

Специфіка сімейного консультування. Види і форми 

консультування сім`ї 

тексти лекцій 1 Гільова Л.Л.  053 Психологія 

32 І півріччя 

2021 

Організація процесу та технологія сімейного 

консультування 

тексти лекцій 1 Гільова Л.Л.  053 Психологія 

33 І півріччя 

2021 

Технології розвитку критичного мислення у 

школярів 

 

тексти лекцій 1 Кулик Н.А.  Бібліотекарі 

34 І півріччя 

2021 

Особливості роботи з гіперактивними дітьми тексти лекцій 1 Кулик Н.А.  Логопеди  

35 І півріччя 

2021 

Система принципів практичної психології  

 

тексти лекцій 1 Троіцька М.Є.  Магістранти спеціальності 053 

36 І півріччя 

2021 

Категорії практичної психології  

 

тексти лекцій 1 Троіцька М.Є.  Магістранти спеціальності 053 

37 І півріччя 

2021 

Поняття життєвої ситуації особистості тексти лекцій 1 Троіцька М.Є.  Магістранти спеціальності 053 

38 І півріччя 

2021 

Прогнозування та планування життєвого шляху тексти лекцій 1 Троіцька М.Є.  Магістранти спеціальності 053 

39 І півріччя 

2021 

Перша психологічна допомога  тренінги, 

ділові ігри 

1 Троіцька М.Є.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 

40 І півріччя 

2021 

Перша допомога у разі загрози самогубства тренінги, 

ділові ігри 

1 Троіцька М.Є.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 

41 І півріччя 

2021 

Допомога особистості у горюванні тренінги, 

ділові ігри 

1 Троіцька М.Є.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 

42 І півріччя 

2021 

Навички роботи з ПТСР тренінги, 

ділові ігри 

1 Троіцька М.Є.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 

43 І півріччя 

2021 

Основи інфомедійної грамотності в контексті 

проблеми особистісно-професійної компетентності 

педагога 

 

тренінгове 

заняття 

1 Василега О.Ю.  Педагоги різних спеціальностей 

44 І півріччя 

2021 

Розвиток критичного мислення як основної 

компетентності медіаграмотної особистості 

тренінгове 

заняття 

1 Василега О.Ю.  Педагоги різних спеціальностей 
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45 І півріччя 

2021 

Розвиток комунікативної компетентності як 

основної складової інфо-медійної грамотності 

тренінгове 

заняття 

1 Василега О.Ю.  Педагоги різних спеціальностей 

46 І півріччя 

2021 

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей 

з особливими освітніми потребами 

дидактичне 

забезпечення 

1 Борцова М.В.  Педагоги різних спеціальностей 

47 І півріччя 

2021 

Основи інклюзивної освіти дидактичне 

забезпечення 

1 Борцова М.В.  Педагоги різних спеціальностей 

48 І півріччя 

2021 

Психокорекція дидактичне 

забезпечення 

1 Василевська О.І.  053 Психологія 

49 І півріччя 

2021 

Соціально-психологічні основи здоров`я  дидактичне 

забезпечення 

1 Гільова Л.Л.  053 Психологія  

50 І півріччя 

2021 

Особливості розвитку емоційного інтелекту у 

педагогічних працівників 

дидактичне 

забезпечення 

1 Кулик Н.А.  Педагоги різних спеціальностей, 

курси за вибором 

51 І півріччя 

2021 

Особистісно-професійна компетентність педагога в 

умовах НУШ 

дидактичне 

забезпечення  

1 Кулик Н.А.  Педагоги різних спеціальностей, 

курси за вибором 

52 І півріччя 

2021 

Технології розвитку критичного мислення у 

школярів 

дидактичне 

забезпечення  

1 Кулик Н.А.  Педагоги різних спеціальностей, 

курси за вибором 

53 І півріччя 

2021 

Особливості роботи з гіперактивними дітьми дидактичне 

забезпечення  

1 Кулик Н.А.  Педагоги різних спеціальностей, 

курси за вибором 

54 І півріччя 

2021 

Розвиток емоційного інтелекту учнів дидактичне 

забезпечення  

1 Кулик Н.А.  Педагоги різних спеціальностей, 

курси за вибором 

55 І півріччя 

2021 

Гіперактивні учні: освітній процес у розрізі 

інклюзивного навчання та особистісного потенціалу 

в сучасному просторі 

дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів за вибором 

56 І півріччя 

2021 

Розвиток мовленнєвої компетентності як результат 

навчальної діяльності учнів 

дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів за вибором 

  Усього:  56    

ІІ півріччя 2021 року 

1 ІІ півріччя 

2021 

Гіперактивні учні: освітній процес у розрізі 

інклюзивного навчання та особистісного потенціалу 

в сучасному просторі дфн 

робоча 

програма 

1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів за вибором 

2 ІІ півріччя 

2021 

Основи сімейного консультування робоча 

програма 

 

1 Василевська О.І.  053 Психологія 

3 ІІ півріччя 

2021 

Психологія здоров’я та формування навичок 

самодопомоги у педагога 

робоча 

програма 

1 Василевська О.І.  Слухачі курсів за вибором 

4 ІІ півріччя 

2021 

Основи домедичної допомоги робоча 

програма 

1 Василега О.Ю.  Слухачі курсів за вибором 

5 ІІ півріччя 

2021 

Теорія та практика кризового консультування тексти лекції 1 Гальцова С.В.  053 Психологія 
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6 ІІ півріччя 

2021 

Основні стратегії спілкування в умовах 

дистанційної освіти:переваги та обмеження 

тексти лекції 1 Кулик Н.А.  Слухачі курсів за вибором 

7 ІІ півріччя 

2021 

Використання «м’яких навичок» у роботі сучасного 

педагога 

тексти лекції 1 Кулик Н.А.  Слухачі курсів за вибором 

8 ІІ півріччя 

2021 

Психологічний супровід Нової української школи тексти лекції 1 Марухина І.В.  Слухачі курсів за вибором 

9 ІІ півріччя 

2021 

Підвищення емоційної компетентності як умова 

професійної успішності педагогів 

тексти лекції 1 Марухина І.В.  Слухачі курсів за вибором 

10 ІІ півріччя 

2021 

Психолого-педагогічні умови організації 

індивідуального навчання учнів 

тексти лекції 1 Василега О.Ю.  Слухачі курсів за вибором 

11 ІІ півріччя 

2021 

Врахування вікових особливостей розвитку 

особистості учнів різного віку як необхідна умова 

реалізації принципу педагогіки партнерства 

тексти лекції 1 Василега О.Ю.  Слухачі курсів за вибором 

12 ІІ півріччя 

2021 

Врахування індивідуально-психологічних 

особливостей особистості учнів як необхідна умова 

реалізації принципу педагогіки партнерства 

тексти лекції 1 Василега О.Ю.  Слухачі курсів за вибором 

13 ІІ півріччя 

2021 

Використання адаптацій та модифікацій як 

основних інструментів інклюзивної освіти 

майстер-клас 1 Троіцька М.Є.  Педагоги різних спеціальностей 

14 ІІ півріччя 

2021 

Комунікативні механізми стигматизації майстер-клас 1 Троіцька М.Є.  Педагоги різних спеціальностей 

15 ІІ півріччя 

2021 

Перша допомога у разі скоєння самогубства дидактичне 

забезпечення 

1 Троіцька М.Є.  Педагоги різних спеціальностей 

16 ІІ півріччя 

2021 

Сучасні форми і методи надання першої 

психологічної  

дидактичне 

забезпечення 

1 Троіцька М.Є.  Педагоги різних спеціальностей 

17 ІІ півріччя 

2021 

Психокорекція дидактичне 

забезпечення 

1 Кулик Н.А.  Практичні психологи 

18 ІІ півріччя 

2021 

Психолого-педагогічні підходи до визначення 

мовленнєвої компетентності сучасного фахівця 

дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги різних спеціальностей 

19 ІІ півріччя 

2021 

Психолого-педагогічні аспекти формування 

мовленнєвої компетентності сучасного фахівця: 

критерії, детермінанти та чинники 

дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги різних спеціальностей 

20 ІІ півріччя 

2021 

Способи педагогічної взаємодії між усіма 

суб’єктами інклюзивної освіти 

 

дидактичне 

забезпечення 

1 Борцова М.В.  Слухачі курсів за вибором 

21 ІІ півріччя 

2021 

Гіперактивні учні: освітній процес у розрізі 

інклюзивного навчання та особистісного потенціалу 

в сучасному просторі дфн 

дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів за вибором 

  Усього:  21    
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Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

І півріччя 2021 року 

1 І півріччя 

2021 

Дистанційне навчання у закладах післядипломної 

освіти  

навчальний 

посібник 

 

1 Захаров М. М.  Учителі різних спеціальностей 

2 І півріччя 

2021 

Yammer : Office 365  електронний 

освітній 

ресурс 

1 Петрова Л.Г.  Відповідальні за технічний 

супровід платформи Office 365 

3 І півріччя 

2021 

Використання онлайн інструментів в освітньому 

процесі 

електронний 

освітній 

ресурс 

4 Павленко І.М. 

Шевченко Т.О. 

Антонченко М. О. 

Подліняєва О.О. 

 Учителі різних спеціальностей 

4 І півріччя 

2021 

Нові додатки Google в освітньому процесі електронний 

освітній 

ресурс 

2 Шевченко Т.О. 

Подліняєва О.О. 

 Учителі різних спеціальностей 

5 І півріччя 

2021 

Інформаційно-цифрова компетентність педагога: 

реалізація освітнього процесу 

електронний 

освітній 

ресурс 

1 Шевченко Т.О  Учителі різних спеціальностей 

6 І півріччя 

2021 

Теорія та методика викладання інформатики та 

інформаційних технологій  

електронний 

освітній 

ресурс 

1 Петрова Л.Г.  Учителі інформатики 

7 І півріччя 

2021 

Інтеграція інфомедійної грамотності електронний 

освітній 

ресурс 

1 Антонченко М. О.  Учителі різних спеціальностей 

8 І півріччя 

2021 

Microsoft Office 365 в закладах освіти електронний 

освітній 

ресурс 

1 Шевченко Т.О  Учителі різних спеціальностей 

9 І півріччя 

2021 

Медіаграмотність учасників освітнього процесу електронний 

освітній 

ресурс 

1 Шевченко Т.О. 

 

 Учителі різних спеціальностей 

10 І півріччя 

2021 

Електронне та дистанційне навчання електронний 

освітній 

ресурс 

1 Захаров М.М.  Учителі різних спеціальностей 

11 І півріччя 

2021 

Інтеграція медіаграмотності в освітній процес робоча 

програма 

1 Подліняєва О.О. 

 

Антонченко 

М.О. 

Учителі різних спеціальностей 

12 І півріччя 

2021 

Електронне та дистанційне навчання робоча 

програма 

1 Подліняєва О.О. Захаров М.М. Учителі різних спеціальностей 
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13 І півріччя 

2021 

Сучасні освітні інструменти методичні 

рекомендації 

1 Посна Л.В.  Учителі різних спеціальностей 

14 І півріччя 

2021 

Дистанційне навчання: простір можливостей методичні 

рекомендації 

1 Павленко І.М Шевченко Т.О. Учителі різних спеціальностей 

15 І півріччя 

2021 

Медіатехнології в освітньому процесі навчального 

закладу 

методичні 

матеріали  

1 Шевченко Т.О.  Учителі різних спеціальностей 

16 І півріччя 

2021 

Навчання вдома: практичні поради. дидактичне 

забезпечення 

1 Павленко І.М  Учителі різних спеціальностей 

17 І півріччя 

2021 

Використання наочності при викладанні 

програмування 

дидактичне 

забезпечення 

1 Ніколаєнко М.С.  Учителі різних спеціальностей  

18 І півріччя 

2021 

Використання онлайн інструментів в освітньому 

процесі 

дидактичне 

забезпечення 

1 Подліняєва О.О.  Учителі різних спеціальностей 

19 І півріччя 

2021 

Формування навчальних навичок в умовах 

дистанційного навчання. 

дидактичне 

забезпечення 

1 Павленко І.М  Учителі різних спеціальностей 

20 І півріччя 

2021 

Використання хмарних технологій в освітньому 

процесі сучасного навчального закладу 

дидактичне 

забезпечення 

1 Посна Л.В.  Учителі різних спеціальностей 

21 І півріччя 

2021 

Сучасні освітні інструменти дидактичне 

забезпечення 

1 Посна Л.В.  Учителі різних спеціальностей 

22 І півріччя 

2021 

Організація дистанційного навчання в ЗДО дидактичне 

забезпечення 

1 Наконечна Л.М.  Вихователі ЗДО 

23 І півріччя 

2021 

Інтеграція медіаінформаційної грамотності у 

шкільні предмети  

дидактичне 

забезпечення 

1 Антонченко М.О.  Учителі різних спеціальностей 

24 І півріччя 

2021 

Використання інформаційно-цифрових технологій в 

освітньому процесі 

дидактичне 

забезпечення 

1 Антонченко М.О.  Учителі різних спеціальностей 

  Усього:  28    

 

І півріччя 2021 року 

1 ІІ півріччя 

2021 

Науково-методичний простір. Розвиток професійної 

компетентності педагогів 

науково-

методичний 

посібник 

1 Захаров М.М.  

 

 Учителі різних спеціальностей 

2 ІІ півріччя 

2021 

Інформаційно-цифрові технології електронний 

освітній 

ресурс  

1 Захаров М.М.  

 

Подліняєва О.О., 

Наконечна Л.М. 

Учителі різних спеціальностей 

3 ІІ півріччя 

2021 

Основи сім’ї робоча 

програма 

1 Захарова І.О.  Учителі різних спеціальностей 

4 ІІ півріччя 

2021 

Інтеграція інфомедійної грамотності в умовах 

реалізації нового державного стандарту базової 

середньої освіти 

 

робоча 

програма 

1 Павленко І.М  Учителі різних спеціальностей 
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5 ІІ півріччя 

2021 

Віртуальний клас для ефективного навчання Google 

Classrom 

 

робоча 

програма 

1 Антонченко М.О.  Посна Л.В., 

Шевченко Т.О. 

Учителі різних спеціальностей 

6 ІІ півріччя 

2021 

Створення дидактичного забезпечення засобами 

Microsoft Office 

 

 

робоча 

програма 

1 Антонченко М.О.  Учителі різних спеціальностей 

7 ІІ півріччя 

2021 

Використання інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій в освітньому процесі в умовах 

реалізації нового державного стандарту базової 

середньої освіти 

робоча 

програма 

1 Подліняєва О.О. Антонченко 

М.О. 

Ніколаєнко 

М.С. 

Учителів різних спеціальностей 

8 ІІ півріччя 

2021 

Організація групової роботи у Learning apps дидактичне 

забезпечення 

1 Ніколаєнко МС  Учителі різних спеціальностей 

9 ІІ півріччя 

2021 

Медіаграмотність та критичне мислення в ЗДО дидактичне 

забезпечення 

1 Наконечна Л.М.  Вихователі ЗДО 

10 ІІ півріччя 

2021 

Інформаційно-комунікативні та цифрові технології 

в освіті 

дидактичне 

забезпечення 

1 Павленко І.М  Вчителі різних спеціальностей 

  Усього:  10    

  Разом:  471,75    

 



138 

 

Таблиця 4.7.2 

Розробка нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності 
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І півріччя 2021 року 

 П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В 

1 ТМЗО       27 37 27 43 54 80  1 1 4  2 0,34 1,5  0,25   1 1   9 5 11 27 3 8 13 38  1 38,34 88,75 

2 СГО       18 17 18 28 36 45   1  1 1     5 22       16 10   10 20   33 53 

3 ПСОМ       13 17 13 31 26 48   5 5  1 1 1,5    1 3 3,5   5 2 8 27    7   22 48 

4 П       7 8 14 15 21 23   1 1       5 4 4 5   4 11 16 17 14 7 10 11   54 56 

5 ОІТ       6 3 6 2 12 5    1 3 13 0,66     2 3 2   3 1     7 9   16,66 28 

Усього 
   

   71 82 78 119 149 201  1 8 11 4 17 2 3  0,25 10 29 11 11,5   21 19 51 81 17 15 40 85  1 164 273,75 

ІІ півріччя 2021 року 

 П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В П В 

1 ТМЗО   1 -   10 13 14 36 25 49   2 1 1  1  2  5 2 2  3  5 9 17 15 10 2 14 20 2  64 49 

2 СГО       2 6 2 13 4 19           7 13      8 17 29 3  12 26 2 1 41 77 

3 ПСОМ       4 18 5 35 9 53   3 2  1   1  4 9 3    5 6 11 5 10 1 14 14 4 3 55 41 

4 П       3 5 4 7 7 12           8 4     4  4 8  2 7 7   23 21 

5 ОІТ       5 12 5 23 10 35   1 1  1      5 1          7 3   9 10 

 
Усього 

  1 
-   24 54 30 114 55 168   6 4 1 2 1  3  24 33 6  3  14 23 49 57 23 5 54 70 8 4 192 198 

Разом 
  1 

-   95 136 108 233 204 369   14 15 5 19 3 3 3 0,25 34 62 17 11,5 3  35 42 100 138 40 20 94 155 8 5 356 471,75 
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4.8. Навчально-методичні заходи з науково-педагогічними та педагогічними працівниками  

Таблиця 4.8.1 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДАХ  

(семінарах, нарадах, тренінгах, майстер-класах тощо) у 2021 році 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Навчальний відділ 

1 Лютий 2021 Нові підходи до організації та 

планування підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів області у 

2023 році 

Працівники закладів 

освіти області, які 

відповідають за 

підвищення кваліфікації 

Онлайн-семінар 100 КЗ СОІППО Панченко С.М. 

2 Січень-лютий 

2021 

Вимоги до ведення індивідуальних 

планів роботи викладача та журналів 

обліку роботи курсів в умовах карантину 

Науково-педагогічні 

працівники 

Семінари-наради 50 КЗ СОІППО Головач Е.В. 

Пащенко О.К 

3 Січень-лютий 

2021 

Організаційно-методичне забезпечення 

курсів підвищення кваліфікації в умовах 

карантину 

Науково-педагогічні 

працівники 

Навчально-

методичний семінар 

50 КЗ СОІППО Яловець І.Г. 

Чернушенко 

А.М. 

4 Протягом 

року 

Особливості оновлених продуктів та 

інтеграція застосунків до електронної 

освітньої програми Office 365 А1 

корпорації Microsoft 

Науково-педагогічні 

працівники 

Семінари-наради 62 КЗ СОІППО Панченко С.М. 

Петрова Л.Г. 

5 Протягом 

року 

Цикл консультацій із викладачами Науково-педагогічні 

працівники 

Рекомендації 5 КЗ СОІППО Панченко С.М. 

Головач Е.В. 

6 Протягом 

року 

Система роботи з навчально-допоміжним 

персоналом кафедр 

Лаборанти кафедр За графіком 5 КЗ СОІППО Панченко С.М. 

Головач Е.В. 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 27.05.2021 Тренінг «Від педагогічної ідеї – до 

практичної реалізації» 

Педагоги ЗЗСО Обласна школа 

майбутнього вчителя-

методиста 

158 КЗ СОІППО Сєрих Л.В. 

2 20.01.2021 Зручне навчання»: підбиття проміжних 

підсумків пілотного проєкту 

Учасники пілотного 

проєкту 

Обласна онлайн нарада 22 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

3 25.01.2021-

28.01.2021 

 Організація функціонування центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників 

Директори ЦПР ПП Обласна тематична 

едукація 
36 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 29.01.2021 Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти 

Педагоги ЗДО Обласний LEGO – 

марафон ≠ 1. Сесія 1 

25 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

5 10.02.2021  ЦПР ПП Сумської області Працівники ДОН СОДА Протокольна нарада 6 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

6 15.02.2021 Старт ІІ (регіонального) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2021» 

Педагоги ЗО Обласна тематична 

нарада 

72 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

7 17.02.2021 «Впевнений старт»: освітня програма та 

навчально-методичне забезпечення 

(молодший дошкільний вік) 

Педагоги ЗО Всеукраїнський 

науково-практичний 

online семінар 

158 м. Київ Удовиченко І.В. 

8 25.02.2021 Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти 

Педагоги ЗДО Обласний LEGO – 

марафон ≠ 1. Сесія 2 

25 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

9 02.03.2021 Підсумки ІІ (регіонального) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року–2021» 

Педагоги ЗО Обласна урочиста 

конференція 

200 м. Суми Удовиченко І.В. 

10 11.03.2021 «Зручне навчання» Учасники пілотного 

проєкту 

Обласна онлайн 

нарада 

22 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

11 15.03.2021-

16.03.2021 

Кращі практики та ініціативи в 

освітньому середовищі 

Педагоги ЗО Open education forum 370 м. Київ Удовиченко І.В. 

12 16.03.2021  Пілотний проєкт «Зручне навчання» Учасники пілотного 

проєкту 

Обласна робоча 

нарада 

22 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

13 18.03.2021  Методика викладання дзюдо в закладах 

загальної середньої освіти 

Педагоги ЗО Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар 

57 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

14 22.03.2021 Самоактуалізація у самомотивації Учасники пілотного 

проєкту 

Обласний пілотний 

проєкт 

22 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

15 29.03.2021 Пілотний проєкт «Зручне навчання» Учасники пілотного 

проєкту 

Регіональна робоча 

нарада 

32 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

16 30.03.2021 Підсумки обласного пілотного проєкту 

«Зручне навчання» 

Учасники пілотного 

проєкту 

Обласна 

презентаційна нарада 

83 м. Суми Удовиченко І.В. 

17 20.04.2021 К-взаємодія у людиноцентричній моделі Педагоги ЗО Обласний воркшоп≠2 42 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

18 27.04.2021 Власна методична розробка: специфіка та 

особливості побудови 

Педагоги ЗО Обласна школа 

майбутнього вчителя-

методиста 

39 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

19 11.05.2021 Організація та проведення ЗНО-2021 у 

Сумській області 

Відповідальні за ЗНО Обласна селекторна 

нарада 

32 м. Суми Удовиченко І.В. 

20 18.05.2021 Забезпечення партнерської взаємодії – 

пріоритетне завдання директора Центру 

професійного розвитку педагогічних 

працівників 

Працівники ЦПР ПП Всеукраїнський 

форум 

220 м. Київ Удовиченко І.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

21 20.05.2021 Наука об’єднує Науково-педагогічні 

працівники ЗВО 

Обласний науковий 

ярмарок 

300 м. Суми Удовиченко І.В. 

22 27.05.2021 Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти 

Педагоги ЗДО Обласний LEGO – 

марафон ≠ 2. Сесія 1 

25 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

23 01.06.2021 Проведення обласного форуму 

педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти «Працювати, 

випереджаючи час» 

Керівники органів 

управління освітою, 

керівники закладів, 

позашкільної освіти 

Обласний форум 150 ДОН СОДА Тихенко Л.В. 

24 11.02.2021  Виступ. «Системний моніторинг якості 

хімічної освіти в закладах загальної 

середньої освіти: ЗНО з хімії та PISA». 

Вчителі хімії області Методичний 

порадник 

84 КЗ СОІППО 

онлайн 

Коростіль Л.А. 

25 18.04.2021 Виступ «Технології організації 

дистанційної форми підвищення 

кваліфікації викладачів природничих 

дисциплін»  

Викладачі хімії, біології 

та екології 

ЗФПО Сумської області  

Методичне 

об’єднання 

27 Машинобудівел

ьний коледж 

Коростіль Л.А. 

26 20.04.2021 Виступ «Кабінет хімії/STEM-лабораторія 

– безпечна територія закладу загальної 

середньої освіти» для вчителів хімії 

області. 

Вчителі хімії області Обласний семінар 76 КЗ СОІППО 

онлайн 

Коростіль Л.А. 

27 29.01.2021-

25.02. 2021 

Реалізація Міжнародного проєкту 

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти»  

Педагоги закладів 

дошкільної освіти 

області 

Обласний LEGO-

марафон (група 1) 

23 КЗ СОІППО Ковтун Є.Ф. 

28 27.05.2021, 

10.06.2021 

Реалізація Міжнародного проєкту 

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти»  

Педагоги закладів 

дошкільної освіти 

області 

Обласний LEGO-

марафон (група 2) 

23 КЗ СОІППО Ковтун Є.Ф. 

29 17.03.2021 Stream-освіта дошкільників – 

інноваційний напрям діяльності в закладі 

дошкільної освіти 

Педагоги закладів 

дошкільної освіти 

області 

Обласний онлайн 

семінар 

709 КЗ СОІППО Ковтун Є.Ф. 

30 23.04.2021 Освітнє середовище – значимий чинник 

модернізації освітнього процесу закладу 

дошкільної освіти 

Педагоги закладів 

дошкільної освіти 

області 

Обласний онлайн 

семінар 

1005 КЗ СОІППО Ковтун Є.Ф. 

31 Січень-

червень 2021 

Обласна STEM - школа Педагоги області Обласна STEM - 

школа 

500 КЗ СОІППО Кода С.В. 

32 29.01.2021, 

25.02. 2021 

Реалізація Міжнародного проєкту 

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти»  

Педагоги закладів 

дошкільної освіти 

області 

Обласний LEGO-

марафон (група 1) 

23 КЗ СОІППО Цимерман І.Л. 

33 27.05.2021, 

10.06.2021 

Реалізація Міжнародного проєкту 

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти»  

Педагоги закладів 

дошкільної освіти 

області 

Обласний LEGO-

марафон (група 2) 

23 КЗ СОІППО Цимерман І.Л 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

34 Вересень 

2021 

Вебінар «Stem-освіта як засіб 

міжпредметної інтеграції з мистецтва» 

 

Вчителі інтегрованого 

курсу «Мистецтво» 

Вебінар 28 Київ, онлайн Сєрих Л.В. 

35 Листопад 

2021 

Семінар «Спів та рух» Вчителі мистецтва, 

музичні керівники 

Семінар-практикум 15-17 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. 

36 08.09.2021 Актуальні питання навчання хімії в 

закладах загальної середньої освіти в 

2021-2022 навчальному році 

Вчителі хімії Обласний онлайн-

семінар 

573 КЗ СОІППО Коростіль Л.А., 

учасник, 

доповідач 

37 19.10.2021 Формування хімічної компетентності в 

учнів закладів загальної середньої освіти 

Вчителі хімії Обласний науково-

методичний семінар 

475 КЗ СОІППО Коростіль Л.А., 

учасник, 

доповідач 

38 02.12.2021 Презентація модельної навчальної 

програми «Культура добросусідства» 

Керівники закладів ЗЗСО Обласний вебінар 100 КЗ СОІППО Успенська В.М. 

39 21.12.2021  Уроки здорового харчування в закладах 

освіти 

Члени обласної творчої 

групи 

Засідання обласної 

творчої групи 

26 КЗ СОІППО Успенська В.М. 

40 09.09.2021 Актуальні питання організації освітнього 

процесу в закладах дошкільної освіти 

Педагоги ЗДО Обласний онлайн-

семінар 

1000 КЗ СОІППО Ковтун Є.Ф, 

учасник, 

презентація, 

виступ 

41 15.09.2021 Дошкільна медіаосвіта: теорія і практика Педагоги ЗДО Обласний семінар-

практикум 

30 КЗ СОІППО Ковтун Є.Ф, 

учасник, 

презентація, 

виступ 

42 20.10.2021 Формування медіакомпетентності дітей 

дошкільного віку 

Педагоги ЗДО Обласний онлайн-

семінар 

1000 КЗ СОІППО Ковтун Є.Ф, 

учасник, 

презентація, 

виступ 

43 25.11.2021 

16.12.2021 

Реалізація Міжнародного проєкту 

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти»  

Педагоги ЗДО Обласний LEGO-

марафон (група 3) 

23 КЗ СОІППО Ковтун Є.Ф., 

організатор, 

учасник, 

викладач 

44 09.09.2021 Актуальні питання організації освітнього 

процесу в закладах дошкільної освіти 

Педагоги ЗДО Обласний онлайн-

семінар 

500 КЗ СОІППО Лобода В.В., 

учасник, виступ 

45 15.09.2021 Дошкільна медіаосвіта: теорія і практика Педагоги ЗДО Обласний семінар-

практикум 

30 КЗ СОІППО Лобода В.В., 

організатор, 

учасник, виступ 

46 20.10.2021 Медіаосвіта в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти 

Педагоги ЗДО Обласний онлайн-

семінар 

500 КЗ СОІППО Лобода В.В., 

учасник, виступ 

47 Листопад- Реалізація Міжнародного проєкту Педагоги ЗДО Обласний LEGO- 23 КЗ СОІППО Лобода В.В.,  



143 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

грудень 2021 «Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти»  

марафон (група 3) організатор, 

учасник, виступ 

48 24.12.2021 Технічний супровід організації 

дистанційного навчання у закладах 

освіти 

Педагоги області Обласний онлайн-

вебінар 

120 КЗ СОІППО Лобода В.В., 

учасник, виступ 

 
 
 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 15-16.12. 2021 Всеукраїнський науково-педагогічний 

семінар: «Мультикультурний діалог у 

сучасному українському місті» 

Науково-педагогічні 

працівники, педагоги, 

музейні працівники, 

представники 

громадських організацій 

науково-педагогічний 

семінар 

30  м. Дніпро, 

український 

інститут 

вивчення 

Голокосту 

«Ткума» 

український 

інститут 

вивчення 

Голокосту 

«Ткума». 

І.Я.Щупак 

(організатор), 

Драновська С.В. 

(учасник) 

2 Вересень-

грудень 2021 

Регіональні координатори НУШ Освітяни, науковці Програма курсів, 

майстер класи 

2 тис. КЗ СОІППО Драновська С.В. 

Клюніна Н.В, 

Логвиненко 

Ю.В. 

(організатори) 

3 26-27.10 2021 Участь у семінарі «Сучасний український 

правопис» 

Педагогічні працівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

Семінар (вебінар) 

«Сучасний 

український 

правопис» 

100 Асоціація 

інноваційної та 

цифрової освіти 

спільно з 

Міністерством 

культури та 

інформаційної 

політики 

України за 

підтримки 

Українського 

культурного 

фонду 

Драновська С.В. 

(учасник) 

4 26.10.21 Семінар «Сучасний український 

правопис» у рамках національного 

проєкту з тестування та вивчення 

української мови  

Педагогічні працівники семінар 100 м. Київ Шкурдода Л. О. 

(учасник) 
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6 22-26.11. 2021 Виступ 

«Формування та розвиток читацької 

компетентності учнів на уроках 

словесності» 

Науковці, аспіранти, 

студенти закладів вищої 

освіти, педагогічні 

працівники та 

працівники науково-

дослідних установ. 

ІІІ Всеукраїнський 

науково-практичний 

форум «Соціально-

психологічні аспекти 

розвитку особистісно-

професійної 

компетентності 

педагога в умовах 

інноваційних змін» 

 

 

200 КЗ СОІППО Чхайло Л.М. 

(учасник) 

5 16.12.2021  Щорічні грудневі Руденківські читання 

«…Його місце належить бачити серед 

економічних геніїв світу : Микола 

Руденко про Сергія Подолинського» 

 

науковці, читачі, 

письменники, видавці, 

бібліотекарі 

Щорічні грудневі 

Руденківські читання 

«…Його місце 

належить бачити 

серед економічних 

геніїв світу : Микола 

Руденко про Сергія 

Подолинського» 

 

30 онлайн В.О.Шевчук 

(організатор) 

ДВНЗ «Київський 

національний 

економічний 

університет 

імені Вадима 

Гетьмана» 

Кафедра 

економічної теорії 

Наукова 

бібліотека імені 

М. В. Довнар-

Запольського 

Наукове 

товариство імені 

Сергія 

Подолинського 

ДУ «Інститут 

економіки та 

прогнозування 

НАН України» 

Відділ 

економічної 

історії 

Логвиненко Ю.В., 

Мазуренко В.О. 

(учасники) 
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7 26-27.10. 2021 Участь у семінарі «Сучасний український 

правопис» 

Педагогічні працівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

Семінар (вебінар) 

«Сучасний 

український 

правопис» 

100 Асоціація 

інноваційної та 

цифрової освіти 

спільно з 

Міністерством 

культури та 

інформаційної 

політики 

України за 

підтримки 

Українського 

культурного 

фонду 

 

Чхайло Л.М. 

(учасник) 

8 01.02.21 Всеукраїнський онлайн-тренінг 

«Стратегічні інвестиції у власний 

професійний розвиток: Програма 

професійного розвитку вчителя 

англійської мови»  

Учителі англійської мови Онлайн 

 

300 Онлайн 

 

Dinternal 

Education 

(організатор), 

Клюніна Н.В. 

(учасник) 
9 21.01.21 Онлайн форум «Віртуальне навчання: 

навички майбутнього» 

Учителі англійської мови Онлайн 

 

90 Онлайн 

 

Міністерство 

освіти і науки 

України 

(організатор), 

Клюніна Н.В. 

(учасник) 
10 08.02.21 Всеукраїнський онлайн-тренінг «Єдиний 

вступний іспит з англійської мови для 

абітурієнтів у магістратуру: типи завдань 

та стратегії підготовки студентів до 

іспиту»  

Учителі, викладачі 

англійської мови 

Онлайн 

 

120 Онлайн 

 

Dinternal 

Education 

(організатор), 

Клюніна Н.В. 

(учасник) 
11 10.02.21 Всеукраїнський онлайн-тренінг «ЄВІ 

частина «Читання: алгоритм роботи з 

завданнями множинного вибору»  

Учителі англійської мови Онлайн 

 

280 Онлайн 

 

Dinternal 

Education 

(організатор), 
Клюніна Н.В. 

(учасник) 
12 22.02.21 Всеукраїнський онлайн-тренінг «ЄВІ 

частина «Використання мови: ефективні 

екзаменаційні стратегії та підходи до 

виконання завдань»  

Учителі англійської мови Онлайн 

 

120 Онлайн 

 

Dinternal 

Education 

(організатор), 

Клюніна Н.В. 

(учасник) 
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 23.03.21 Express e-Day 2021 Teaching the 

generation C brain (Всеукраїнський 

вебінар)  

Учителі англійської мови Онлайн 

 

130 Онлайн 

 

Express 

Publishing 

(організатор), 

Клюніна Н.В. 

(учасник) 
13 06.05.21 Міжнародний он-лайн вебінар «Formative 

assessment: the principles and practicalities 

of assessing young learners’ English skills 

from a distance»  

Учителі англійської мови Онлайн 

 
180 Онлайн 

 
Pearson English 

(організатор), 

Клюніна Н.В. 

(учасник) 
Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 23.03.2021 Проведення майстер-класу на тему: 

«Використання сучасних прийомів 

візуалізації навчального матеріалу на заняттях 

з англійської мови» 

Викладачі іноземної мови Майстер-клас в онлайн-

форматі 

20 ВСП 

«Машинобудівни

й фаховий 

коледж» 

Сумського 

державного 

університету 

Пінчук Д.М.  

2 25.03.2021 Доповідь на тему: «Бути чи не бути? 

Віртуально про актуальне» 

Керівники та педагогічні 

працівники закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Всеукраїнський вебінар 

на тему: «Дистанційне 

навчання як сьогоденна 

форма освіти: проблеми 

та перспективи» 

100 Науково-

методичний 

центр 

професійно-

технічної освіти у 

Запорізькій 

області 

Пінчук Д.М.  

спікер 

3 27.04.2021 Доповідь на тему: «Реалізація регіонального 

інноваційного проєкту «Демократизація та 

партнерство навчального закладу в умовах 

Нової української школи» в рамках 

Всеукраїнської програми освіти для 

демократичного громадянства в Україні 

«Демократична школа» 

Педагогічні працівники Онлайн-семінар: «Як 

підготувати успішну 

особистість: інноваційні 

технології в освітньому 

процесі» 

100 КЗ СОІППО Пінчук Д.М. 

Луценко С.М. 

4 Червень 2021 Дитина з труднощами у навчанні в початковій 

школі 

Вчителі різних 

спеціальностей, асистенти 

вчителів  

Обласний науково-

практичний вебінар  

30 КЗ СОІППО Прядко Л.О. 

5 Вересень – 

грудень 2021 

Проведення настановних семінарів Проєкту 

«Демократизація та партнерство ЗО в умовах 

НУШ» 

ЗО-учасники Проєкту Настановні семінари  Кролевецька 

ЗОШ№6; 

Охтирська 

ЗОШ№5; 

Садівський 

ЗЗСО; 

Сумський ЗЗСО 

№9 

 

Луценко С.М. 
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6 24.12.2021 Обласний семінар: «Дитина з розладами 

аутичного спектру у закладі загальної 

середньої освіти» 

Вчителі початкових 

класів, асистенти 

вчителів 

Обласний вебінар 30 КЗ СОІППО Прядко Л.О. 

7 Листопад 

2021 
Проведення майстер-класу Викладачі ВНЗ I-II рівня Майстер-клас 25 МК СумДУ Пінчук Д.М. 

Кафедра психології 

1. 18.01.2021 Попередження суїцидальної поведінки у 

дітей та підлітків 

Практичні психологи 

закладів освіти, 

психологи центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Вебінар 50 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

2. 12.02.2021 Особливості консультування в умовах 

дистанційного навчання 

Практичні психологи 

закладів освіти, 

психологи центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Методичний 

порадник 

78 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

3. 19.02.2021 Виклики дистанційної освіти Практичні психологи 

закладів освіти, 

психологи центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Онлайн-конференція 78 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

4. 16.04.2021 Особливості онлайн-консультування Практичні психологи 

закладів освіти, 

психологи центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Онлайн-семінар 70 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

5 18.05.2021 Онлайн-марафон, присвячений 30-річчю 

психологічної служби системи освіти 

Практичні психологи 

закладів освіти, 

психологи центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Онлайн-марафон 95 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

6 11.06.2021 Робота закладів освіти щодо 

попередження домашнього насильства 

Практичні психологи 

закладів освіти, психолог

и центрів професійного 

розвитку педагогічних  

працівників 

Онлайн-семінар  КЗ СОІППО Марухина І.В. 
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7 26.10.2021 Напрямки діяльності спеціалістів 

психологічної служби щодо 

попередження соціально-негативних 

явищ 

Практичні психологи 

закладів освіти, психолог

и центрів професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

Онлайн-семінар 60 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

8 30.11.2021 Роль соціального педагога у збереженні 

репродуктивного здоров’я здобувачів 

освіти 

Практичні психологи 

закладів освіти, психолог

и центрів професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

Онлайн-семінар 66 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

9  Соціально-психологічні технології 

підтримки стигматизованих меншин 
Практичні психологи 

закладів освіти, психолог

и центрів професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

Онлайн-конференція 78 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

1 Січень-

червень 2021 

Технічний супровід організації 

дистанційного навчання у закладах 

освіти 

Відповідальні за 

технічний супровід 

платформи Office 365  

Вебінари 1000-2000 Microsoft Teams 

КЗ СОІППО 

Петрова Л.Г. 

(Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри) 

2 30.09.2021 Обласний семінар-нарада районних 

координаторів Міжнародного конкурсу з 

інформатики «Бобер» 

Районні координатори 

Міжнародного конкурсу 

з інформатики «Бобер» 

Семінар-нарада 30 КЗ СОІППО Павленко І.М. 

(Шевченко Т.О.) 

3 Вересень-

грудень 2021 

Технічний супровід організації 

дистанційного навчання у закладах 

освіти 

Учителі різних 

спеціальностей 

Вебінари 1000-2000 Microsoft Teams 

КЗ СОІППО 

Петрова Л.Г. 

(Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри) 

 

Протягом 2021 року забезпечувалась інтеграція освітньої діяльності з науково-методичною, науковою, моніторинговою та іншими 

напрямами діяльності інституту, інтеграція в освітньому процесі інституту формальної, неформальної та інформальної освіти. Викладачі 

кафедр узяли участь в організації та проведенні 51 навчально-методичних заході: семінарів, нарад, тренінгів, майстер-класів тощо. 
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РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

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

науково-методичної роботи 

Національна Доктрина розвитку освіти передбачає модернізацію освіти, її стратегічне 

реформування та розвиток прямо вказує на доступність якісної освіти для всіх громадян як 

пріоритетне завдання освітньої галузі. 

На сучасному етапі це вимагає розвиток професіоналізму кадрового потенціалу, 

підвищення фахової підготовки, удосконалення неперервної освіти педагогічних 

працівників. Підґрунтям для вирішення цих питань є Конституція України, Закони України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указ Президента «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Положення про центри 

професійного розвитку педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 

29.07.2020 № 672), Рекомендації щодо організації та проведення методичної роботи з 

педагогічними кадрами (лист МОН України від 03.07.2002 № 1∕9-318), чинне законодавство 

про освіту. 

У 2021 році методична служба Сумської області (від навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ СОІППО – до предметних 

методичних об’єднань учителів закладів загальної середньої області) працювала над 

реалізацією науково-методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти засобами 

педагогічної інноватики як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив, 

спрямованих на формування компетентного випускника нової української школи». 

Домінуючі напрями методичної роботи з педагогами у 2021 р.: 

– нормативно-правове забезпечення, реалізація державних освітніх стандартів; 

– управління галуззю освіти; 

– координуюча роль методичної служби області з організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами;  

– науково-методичний супровід організації освітнього процесу в школі, створення 

ситуації успіху;  

– дидактико-методичне забезпечення процесу формування життєвих 

компетентностей особистості в контексті інноваційної педагогічної діяльності, сприяння 

створенню середовища успіху та життєтворчості;  

– дидактико-методичний супровід дистанційного навчання; 

– упровадження ідей Нової української школи (компетентнісний підхід, реалізація 

особистісно орієнтованого, індивідуального та диференційованого підходів); 

– використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;  

– наступність дошкільного виховання, початкової та загальної середньої освіти; 

– реалізація виховних стратегій у формуванні конкурентоздатного випускника 

школи. 

Координацію науково-методичної діяльності педагогів області здійснював навчально-

методичний відділ координації освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ СОІППО.  

У роботі з відділами освіти вибудована вертикаль управлінської діяльності щодо роботи 

з нормативно-правовими документами, планування методичних форм роботи; організаційної – 

за напрямами роботи з керівниками закладів освіти, педагогами та обдарованою учнівською 

молоддю; навчально-роз’яснювальної – засобами воркшопів, хакатонів, семінарів, навчань, 

колоквіумів, нарад, едукацій (у тому числі для ЦПР ПП) тощо; науково-методичної – за 

допомогою організації обласних творчих груп (заступників директорів з навчально-виховної 

роботи, вчителів трудового навчання, вчителів фізики, вчителів фізичної культури, вчителів 

іноземних мов, вчителів біології, педагогів закладів загальної середньої освіти); інформаційно-

корегувальної – на рівні методичних порадників, консультпунктів, рекомендацій та ін. 

Зокрема, в області протягом звітного періоду було проведено обласні заходи з 

керівними кадрами області (кадрового резерву) (таблиця 5.1.1). 
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Таблиця 5.1.1 

Форми роботи з керівними кадрами, кадровим резервом 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

прове-

дення 

Загальна 

кількість 

переглядів  

Форма 

підбиття 

підсумків 

 

1 2 3 4 5 6 

Обласні семінари, порадники, школи, хакатони 

1 Перлик В.В. Методичний порадник 

Роль керівника закладу загальної середньої 

освіти в умовах реформування галузі та 

децентралізації 

26.01. 

2021 

207 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Перлик В.В. Методичний порадник 

Внутрішня система забезпечення якості 

освіти у закладі загальної середньої освіти 

05.02. 

2021 

806 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Іващенко І.І. Методичний порадник 

Управлінський супровід дистанційного 

навчання в закладі загальної середньої 

освіти  

26.02. 

2021 

110 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Перлик В.В. Обласний семінар Моніторинг і самоаналіз 

забезпечення якості освіти у закладі 

загальної середньої освіти 

19.04. 

2021 

154 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Іващенко І.І. Обласна школа молодого управлінця 

Методичний супровід становлення молодого 

педагога закладу загальної середньої освіти  

09.06. 

2021 

162 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

6 Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласний методичний хакатон  

«Компетентнісно орієнтоване середовище 

НУШ» з питань організованого початку 

2021-2022 н.р. 

25.08. 

2021 

4600 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

7 Перлик В.В. Методичний порадник 

Сучасне освітнє середовище закладу 

загальної середньої освіти 

11.10. 

2021 

247 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

8 Іващенко І.І. Обласний семінар  
Інструменти педагогічного маркетингу в 

професійній діяльності заступника директора 

з навчально-виховної роботи 

26.10. 

2021  

128 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

9 Іващенко І.І. Обласний семінар  
Професійний розвиток учителя: методині 

аспекти 

14.12. 

2021  

 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

Обласні творчи групи 

1 Іващенко І.І. Обласна творча група заступників 

директорів з навчально-виховної роботи  
Компетентнісно орієнтований підхід до 

організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами в закладі загальної 

середньої освіти 

26.03. 

2021 

9  Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Іващенко І.І. Обласна творча група заступників 

директорів з навчально-виховної роботи  
Компетентнісно орієнтований підхід до 

організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами в закладі загальної 

середньої освіти 

26.11. 

2021 

9 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 
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Методична робота у процесі планування на різних рівнях організації орієнтована на 

виконання функцій: 

– планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення найкращих 

результатів); 

– організації (удосконалення структури методичної роботи, діяльності, змісту різних її 

складових); 

– діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності 

педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та вимогами суспільства до 

якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української школи); 

– прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних учителям у майбутньому); 

– моделювання (розробка принципово нових положень освітнього процесу в школі, 

формування та впровадження моделей перспективного педагогічного досвіду, їх 

експериментальна перевірка, після якої вони можуть бути використані як зразки для 

впровадження); 

– інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, методики, 

дидактики, фаху, школознавства тощо); 

– відновлення (відтворення частково забутих знань після закінчення закладу вищої 

освіти); 

– контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим завданням та 

нормативним вимогам); 

– корегування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов’язаних із 

використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності); 

– пропаганди (інформування вчителів, їхня агітація щодо впровадження у практику 

роботи досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду) та ін. 

Форми методичної роботи, які було використано в області: методична рада, 

методичне об’єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, 

методичний день, методичний семінар-практикум, науково-практичний семінар, школа 

перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної 

майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, 

творчі звіти, моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, 

ділові, рольові), олімпіади методичних інноваційних розробок уроків і виховних заходів, 

методичні «мости», ярмарки (педагогічних ідей, інновацій), аукціони методичних розробок, 

педагогічні конкурси, конкурси-огляди, виставки методичних розробок (уроків, виховних 

заходів), методичні фестивалі, методичні естафети, методичні етери, методичні воркшопи, 

методичні кейс-стаді, консиліуми, мобільні консультпункти, методичні порадники, мобільні 

сторінки методистів та багато іншого. Зокрема, за напрямом роботи з педагогічними 

працівниками області проведено різні організаційно-методичні заходи (таблиця 5.1.2). 

Таблиця 5.1.2  

Форми організаційно-методичного супроводу роботи педагогів області 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата  

проведення 

Загальна 

кількість 

учасників 

Форма підбиття 

підсумків  

 

1 2 3 4 5 6 
Обласні едукації, наради 

1 Удовиченко І.В., 

методисти відділу 
Обласна онлайн нарада  
«Зручне навчання»: підбиття 

проміжних підсумків пілотного 

проєкту 

20.01.2021 17 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

2 Удовиченко І.В. Обласна тематична едукація  
Організація функціонування центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників 

25-

28.01.2021 

25 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 
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1 2 3 4 5 6 

3 Удовиченко І.В. Протокольна нарада  
ЦПР ПП Сумської області 

10.02.2021 5 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

4 Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П., 

Свєтлова Т.В., 

Третьякова О.В. 

Обласна тематична нарада  
Старт ІІ (регіонального) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року –2021» 

15.02.2021 45 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

5 Удовиченко І.В., 

методисти відділу 
Обласна онлайн нарада  
«Зручне навчання» 

11.03.2021 17 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

6 Удовиченко І.В., 

методисти відділу 

Обласна робоча нарада Пілотний 

проєкт  

«Зручне навчання» 

16.03.2021 17 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

7 Удовиченко І.В., 

методисти відділу 
Регіональна робоча нарада  
Пілотний проєкт «Зручне навчання» 

29.03.2021 19 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

8 Удовиченко І.В., 

методисти відділу 
Обласна презентаційна нарада  
Підсумки обласного пілотного 

проєкту «Зручне навчання» 

30.03.2021 17 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

9 Удовиченко І.В., 

Сущенко А.О., 

Сукачова Н.М. 

Обласна інструктивно-методична 

нарада 

Особливості організації роботи 

відділів освіти, закладів загальної 

середньої освіти з проведення І-ІІІ 

етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів та 

інтелектуальних змагань 

13.10.2021 47 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

10 Удовиченко І.В., 

Сущенко А.О. 

Обласна тематична едукація # 1 

Надання консультативних послуг 

центрами професійного розвитку 

педагогічних працівників 

18-21.10. 

2021 

26 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

11 Удовиченко І.В., 

Сущенко А.О. 

Обласна тематична едукація # 2 

Надання консультативних послуг 

центрами професійного розвитку 

педагогічних працівників 

01-04.11. 

2021 

28 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

Обласні творчі групи вчителів 

1 Діхнич К.В. Обласна творча група вчителів 

початкових класів 

Розвиток життєвих компетентностей 

особистості молодшого школяра за 

допомогою навчання основ 

медіаграмотності з використанням 

інноваційних форм і методів 

навчання 

01.03.2021 10 

Прес-реліз на 

сайті ДОН 

СОДА 

2 Коренева І.В. Обласна творча група вчителів 

трудового навчання  

Проєктна діяльність в умовах 

дистанційного навчання та 

карантину 

10.03.2021 10 Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

рекомендації 

3 Карпуша В.М. Обласна творча група 

вчителів фізики  

Розробка дидактико-методичного 

забезпечення експериментальної 

діяльності здобувачів загальної 

середньої освіти з використанням 

цифрових вимірювальних пристроїв 

на уроках фізики (розділи 

«Механіка», «Механічні 

коливання») 

19.03.2021 12 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 

4 Деменков Д.В. Обласна творча група вчителів 

фізичної культури 

Організація навчально-виховної та 

фізкультурно-оздоровчої роботи у 1-

4 класах в умовах нової української 

школи 

25.03.2021 5 
Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Іващенко І.І. Обласна творча група заступників 

директорів з навчально-виховної 

роботи  
Компетентнісно орієнтований підхід 

до організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами в закладі 

загальної середньої освіти 

26.03.2021 9 Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

6 Клюніна Н.В. Обласна творча група вчителів 

іноземних мов 
Виховання учнів на цінностях 

української ідентичності на уроках 

іноземної мови 

30.04.2021 5 Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

7 Каленик О.В. Обласна творча група 

педагогів закладів загальної 

середньої освіти  

Створення сприятливого освітнього 

середовища з метою виявлення, 

підтримки, розвитку обдарованої 

учнівської молоді 

20.05.2021 13 Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

8 Кісільова М.В. Обласна творча група 

вчителів біології 
Розробка дидактико-методичного 

забезпечення учнівських наукових 

досліджень при вивченні біології в 9 

класі 

28.05.2021 9 
Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

9 Карпуша В.М. Обласна творча група 

вчителів фізики  

Розробка дидактико-методичного 

забезпечення експериментальної 

діяльності учнів з використанням 

цифрових вимірювальних пристроїв 

на уроках фізики з розділів 

«Електродинаміка», «Оптика» 

25.10.2021 12 Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

10 Коренева І.В. Обласна творча група вчителів 

трудового навчання  

Проєктна діяльність в умовах 

дистанційного навчання та 

карантину 

09.11.2021 10 Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

11 Кісільова М.В. Обласна творча група 

вчителів біології Розробка 

дидактико-методичного 

забезпечення учнівських наукових 

досліджень під час вивчення біології 

і екології в 10-11 класах 

18.11.2021 6 
Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

12 Іващенко І.І. Обласна творча група заступників 

директорів з навчально-виховної 

роботи  
Компетентнісно орієнтований підхід 

до організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами в закладі 

загальної середньої освіти 

26.11.2021 9 
Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

 

 

У 2021 році здійснювався методичний супровід реалізації обласного пілотного 

проєкту «Зручне навчання» (далі – освітній проєкт), спрямованого на забезпечення 

сприятливих умов для навчання учнів у синхронному та асинхронному режимах; 
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формування єдиного електронного простору закладів освіти Сумської області – учасників 

проєкту; створення інформаційного банку з можливістю використання його даних на рівні 

закладу освіти та для спільного доступу учасникам проєкту. 

Освітній проєкт «Зручне навчання» ініційовано Департаментом освіти і науки 

Сумської облдержадміністрації. Відповідно до завдань, визначених наказом Департаменту 

освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 02.12.2020 № 494-ОД «Про проведення 

обласного пілотного проєкту «Зручне навчання», станом на 17 червня 2021 року, у кожному 

закладі освіти, що виступив учасником пілотного проєкту: сформовано єдине інформаційне 

середовище; створено та апробовано педагогами упорядковане або власно розроблене 

дидактичне забезпечення для реалізації дистанційного навчання; організовано апробацію 

створеного інформаційного середовища; здійснено корегування проміжних результатів; 

визначено блок матеріалів для розміщення у відкритий спільний доступ учасників проєкту. 

У реалізації обласного пілотного проєкту «Зручне навчання» активними учасниками 

визначилися Лебединський заклад загальної середньої освіти № 5 Лебединської міської ради 

(керівник закладу освіти Нездоймишапка Т.М.), Охтирська загальноосвітня школа імені Б.Д. 

Антоненка-Давидовича Охтирської міської ради (керівник закладу освіти Шейко Н.В.), 

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа № 7 імені Максима Савченка Сумської 

міської ради (керівник закладу освіти Деменко О.М.), Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради Сумської області» (керівник 

закладу освіти Мороз Ю.М.).  

Координували дії учасників освітнього проєкту «Зручне навчання» Нікітін Ю.О., 

д.істор.н., доцент, в.о. ректора КЗ СОІППО; Удовиченко І.В., д.пед.н., доцент, проректор з 

науково-педагогічної та методичної роботи КЗ СОІППО.  

Відповідно до умов реалізації освітнього проєкту, у кожному закладі визначено блок 

матеріалів для розміщення у відкритий спільний доступ учасникам проєкту. 

Окрім того, результати методичних напрацювань висвітлено під час участі методистів 

КЗ СОІППО у Міжнародних та Всеукраїнських заходах (таблиця 5.1.3). 

Таблиця 5.1.3 

 

Висвітлення методичних напрацювань під час участі в Міжнародних, 

Всеукраїнських та регіональних заходах 
 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Місце  

проведення 
Форма участі 

 

1 2 3 4 5 6 

Міжнародні 
1 Іващенко І.І. VІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Рriority directions of science and 

technology development 

20-22.02.2021 м. Київ Участь, стаття, 

сертифікат 

2 Сердюк О.П. VII Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Priority directions of science and 

technology development 

21-23.03.2021 м. Київ Участь, стаття, 

сертифікат 

3 Курган О.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

Психологія і педагогіка: 

актуальні проблеми досліджень 

на сучасному етапі 

 

 

02-03.04.2021 м. Київ Участь, стаття, 

сертифікат 
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1 2 3 4 5 6 

4 Чхайло Л.М. IX Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

The world of science and 

innovation 

07-09.04.2021 м. Лондон, 

Великобритания 

Участь, стаття, 

сертифікат 

5 Клюніна Н.В., 

Сердюк О.П. 

IX Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Fundamental and applied research 

in the modern world 

14-16.04.2021 м. Бостон, 

США 

Участь, стаття, 

сертифікат 

6 Іващенко І.І., 

Сердюк О.П. 

VІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Рriority directions of science and 

technology development:  

18-20.04.2021 м. Київ Участь, стаття, 

сертифікат 

7 Кісільова М.В. VIIІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

World science: problems, 

prospects and innovations:  

21-23.04.2021 м. Торонто, 

Канада 

Участь, стаття, 

сертифікат 

8 Удовиченко І.В. Міжнародне стажування 
Fundraising and organization of 

project activities in educational 

establishments: european 

experience 

24.04-

30.05.2021 

Польща – 

Україна 

Навчання, 

участь, 

написання 

проєкту, 

сертифікат 

9 Удовиченко І.В. International scientific and 

practical conference Theoretical 

approaches of fundamental sciences. 

Theory, practice and prospects 

26-28.04.2021 c. Geneva, 

Switzerland 

Участь, стаття, 

сертифікат 

10 Кісільова М.В. II Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

Results of modern scientific 

research and 155evelopment:  

02-04.05.2021  м. Мадрид, 

Іспанія 

Участь, стаття, 

сертифікат 

11 Курган О.В. Міжнародна науково-

практична конференція 

Сучасні наукові дослідження у 

психології та педагогіці – 

прогрес майбутнього 

14-15.05.2021 м. Одеса Тези, 

участь 

12 Блужан Т.В., 

Іващенко І.І., 

Кісільова М.В., 

Черненко О.П. 

IX Міжнародної науково-

практичної конференції 

Priority directions of science and 

technology development  

16-18.05.2021 м. Київ Участь, стаття, 

сертифікат 

13 Блужан Т.В. IX Міжнародна науково-

практична конференція  
World science: problems, 

prospects and innovations 

19-21.05.2021 м. Торонто, 

Канада 

Участь, стаття, 

сертифікат 

14 Кісільова М.В., 

Попов В.Д. 

IX Міжнародна науково-

практична конференція  

Science and education: problems, 

prospects and innovations  

26-28.05.2021 м. Кіото, 

Японія 

Участь, стаття, 

сертифікат 

15 Удовиченко І.В. Міжнародний коучинг 

Професійний коучинг по 

міжнародним стандартам ICF: 

основи стандартів і потенціал 

професії 

03.06.2021 Країни ЄС Навчання, 

участь, 

сертифікат 

https://nic-sci-conf.esclick.me/EjdxkTEJjr8u
https://nic-sci-conf.esclick.me/EjdxkTEJjr8u


156 

 

1 2 3 4 5 6 

16 Удовиченко І.В. The XVІІ International Science 

Conference  

Current trends in the 

development of science and 

practice 

07-09.06. 

2021 

c. Haifa (Israel) Участь, стаття, 

сертифікат 

17 Свєтлова Т.В. IV Міжнародна науково-

методична конференції 
Розвиток інтелектуальних 

умінь і творчих здібностей 

учнів та студентів у процесі 

навчання дисциплін 

природничо-математичного 

циклу «ІТМ*плюс – 2021»  

11-12.11.2021 м. Суми Участь, стаття, 

сертифікат 

Всеукраїнські 

1 
Клюніна Н.В. 

Всеукраїнський онлайн форум  

Virtual teaching: skills of the 

future 

21.01.2021 м. Київ 
Участь, 

сертифікат 

2 Клюніна Н.В. Всеукраїнський вебінар  

Стратегічні інвестиції у 

власний професійний розвиток 

01.02.2021 м. Київ Участь, 

сертифікат 

3 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Всеукраїнський науково-

практичний online- семінар 
Впевнений старт: освітня 

програма та навчально-

методичне забезпечення 

(молодший дошкільний вік) 

17.02.2021 м. Київ – 

м. Суми 

Участь 

4 Удовиченко І.В. Всеукраїнський форум  
Центри професійного розвитку 

педагогічних працівників: вик-

лики, освітні стратегії, 

партнерська взаємодія 

03.03.2021 м. Київ Участь, 

сертифікат 

5 Деменков Д.В., 

Іващенко І.І., 

Кісільова М.В., 

Клюніна Н.В., 

Метейко А.В., 

Чхайло Л.М. 

V Всеукраїнська науково-

методична конференція 

Особистісно-професійна 

компетентність педагога: 

теорія і практика: матеріали  

04.03.2021 м. Суми Участь, стаття, 

сертифікат 

6 Удовиченко І.В. Open education forum  

Кращі практики та ініціативи в 

освітньому середовищі 

15-16.03.2021 м. Київ Участь 

7 Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П., 

Деменков Д.В., 

методисти 

відділу 

Всеукраїнський науково-

практичний семінар 
Методика викладання дзюдо в 

закладах загальної середньої 

освіти 

18.03.2021 м. Суми Організація, 

участь, 

сертифікат 

8 Міщенко Л.Б. Всеукраїнський вебінар 

Щодо впровадження 

оновленого Базового 

компоненту дошкільної освіти  

31.03–01.05. 

2021 

м. Київ Участь, 

виконання 

завдань, 

сертифікат 

тренера 

9 Свєтлова Т.В. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

STEM – світ інноваційних 

можливостей. Формування 

освітнього STEM-

середовища 

01.04.2021 м. Київ Участь, 

сертифікат  
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1 2 3 4 5 6 

10 Клюніна Н.В. Всеукраїнський вебінар  
English ZNO» Libra Terra 

16.04.2021 м. Київ Участь, 

сертифікат 

11 Клюніна Н.В. Всеукраїнський вебінар  

Розвиток навичок 

сприймання на слух під час 

підготовки до іспитів  

19.04.2021 м. Київ Участь, 

сертифікат 

12 Кісільова М.В. Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та 

молодих учених  

Теоретичні та прикладні 

аспекти досліджень з 

біології, географії та хімії  

30.04.2021 м. Суми Стаття, 

заочна участь, 

сертифікат 

13 Свєтлова Т.В. Усеукраїнський вебінар 

Формування ключових і 

предметних компетентностей в 

процесі вивчення 

«Математики» у 4 класах на 

засадах Нової української 

школи  

03.03.2021 м. Київ Участь,  

сертифікат 

14 Блужан Т.В. Всеукраїнська науково-

практична онлайн-

конференція 

Особливості організації 

статевого виховання в 

українських закладах освіти в 

умовах сьогодення 

13.05.2021 м. Київ Участь 

15 Удовиченко І.В. Всеукраїнський вебінар 
Полегшуємо перевірку на 

плагіат разом з Unicheck 

18.05.2021 м. Київ Участь 

16 Удовиченко І.В. Всеукраїнський форум 
Забезпечення партнерської 

взаємодії –пріоритетне 

завдання директора Центру 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

18.05.2021 м. Київ Участь, 

сертифікат 

17 
Блужан Т.В., 

Іващенко І.І., 

Каленик О.В. 

Коренева І.В., 

Сердюк О.П. 

V Усеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

Інноваційні технології 

розвитку особистісно-

професійної компетентності 

педагогів в умовах 

післядипломної освіти 

27.05.2021  м. Суми Участь, 

сертифікат, 

стаття 

18 
Удовиченко І.В. Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Проєктування розвитку та 

психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої 

особистості 

03.06.2021 м. Київ – м. 

Житомир 

Участь, робота в 

секції, стаття, 

сертифікат 

19 
Удовиченко І.В. The announced presentation 

ЦПР ПП (CPD PW) 

08.06.2021 м. Суми Організація, 

виступ, участь 

20 
Удовиченко І.В. Всеукраїнська науково-

практична конференція  
V-й Всеукраїнський пленер з 

питань природничих наук 

01-02.07. 

2021 

м. Одеса Тези, участь, 

сертифікат 

21 
Іващенко І.І., 

Коренева І.В., 

Свєтлова Т.В., 

Всеукраїнська школа 

майстерності  

Педагогічний стартап 

(номінації: «Керівник закладу 

освіт»; «Математика»; 

07-23.09.2021 м. Київ Участь 
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«Трудове навчанян») 

22 
Удовиченко І.В. Всеукраїнська вебнарада 

Умови конкурсу «Учитель 

року – 2022» 

12.10.2021 м. Суми Участь 

23 
Удовиченко І.В. Всеукраїнський практикум 

Новій українській школі – нове 

картографічне забезпечення 

26.10.2021 м. Суми Організація, 

модерація, 

виступ, участь 

24 
Удовиченко І.В. Всеукраїнська онлайн-нарада  

Умови конкурсу «Учитель 

року – 2022» 

12.11.2021 м. Київ Участь 

25 
Удовиченко І.В., 

Карпуша В.М., 

Кісільова М.В., 

Сердюк О.П., 

Третьякова О.В. 

Всеукраїнський вебінар  
Зустрічі, що надихають 

#Учителі говорять 

16-17.11.2021 м. Київ Участь 

26 
Сердюк О.П. Всеукраїнська наукова 

конференція 

Сучасні підходи до організації 

освітнього процесу в закладах 

освіти  

17-18.11.2021 м. Київ Участь, 

сертифікат 

27 
Удовиченко І.В., 

Леоненко М.П., 

Метейко А.В., 

Перлик В.В. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 
Особистісно-професійна 

компетентність педагога: 

досвід, проблеми, перспективи 

25.11.2021 м. Суми Участь, 

сертифікат, 

стаття 

Регіональні заходи 

1 Удовиченко І.В. Обласна урочиста 

конференція  
Підсумки ІІ (регіонального) 

туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року–2021» 

02.03.2021 м. Суми Організація, 

виступ, участь 

2 Удовиченко І.В. Обласний пілотний проєкт 
Самоактуалізація у 

самомотивації 

22.03.2021 м. Суми Організація, 

виступ, участь 

3 Міщенко Л.Б. Обласний семінар-нарада 

Якісний розвиток дошкільної 

освіти Сумської області 

25.03.2021 м. Суми 
Участь, 

доповідь 

4 Третьякова О.В. Регіональна конференція 

Краєзнавчі діалоги: 

Сумщина у сув’язі 

тисячоліть 

21.04.2021 м. Суми 
Участь, стаття, 

сертифікат 

5 Міщенко Л.Б. Обласний семінар-нарада 

Створення інклюзивного 

середовища в закладах 

дошкільної освіти 

28.04.2021 м. Суми Участь, доповідь 

6 Сущенко А.О. Регіональна онлайн-зустріч  

Педагогічна кав’ярня: 

актуальні питання 

освітнього процесу 

19.05.2021 м. Суми 
Участь, 

доповідь 

7 Удовиченко І.В., 

Блужан Т.В., 

Іващенко І.І.,  

Сущенко А.О. 

Обласний науковий  

ярмарок 
Наука об’єднує 

20.05.2021 м. Суми Участь,  

виступи 

8 Удовиченко І.В.,  

Сущенко А.О. 

Регіональна онлайн-

зустріч  

The announced presentation 

ЦПР ПП (CPD PW) 

08.06.2021 м. Суми 
Участь, 

доповідь 
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9 Удовиченко І.В.,  

методисти  

відділу 

Обласний пленер-

флешмоб 

Тематичні заходи до Дня 

методиста 

03.09.2021 м. Суми Організація, 

модерація, 

виступ, 

10 Удовиченко І.В., 

Сущенко А.О. 

Обласна тематична  

едукація # 1 

Надання консультативних 

послуг центрами 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

18-21.10.2021 м. Суми Організація, 

модерація, 

виступ, 

11 Удовиченко І.В.,  

Сущенко А.О. 

Обласна тематична  

едукація # 2 

Надання консультативних 

послуг центрами 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

01-04.11.2021 м. Суми Організація, 

модерація, 

виступ, 

 

5.2. Форми методичного супроводу організації освітнього процесу 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

переглядів 

Форма 

підбиття 

підсумків 
 

1 2 3 4 5 6 

Обласні семінари 

1 Блужан Т.В. Обласний семінар  
Формування здорового способу 

життя учнівської молоді в сучасних 

умовах: виховний аспект 

28.01.2021 217 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Чхайло Л.М. Обласний семінар  
Формування літературної 

компетентності учнів через 

застосування біоадекватної 

технології на уроках зарубіжної 

літератури 

10.02.2021 623 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Свєтлова Т.В. Обласний науково-методичний 

семінар  

Формування математичної 

грамотності учнів у процесі 

навчання математики 

12.02.2021 371 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Черненко О.П. Обласний семінар 

Вивчення інформатики в 

початковій школі за новим 

Державним стандартом 

04.03.2021 473 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Міщенко Л.Б. Обласний семінар  
STREAM-освіта дошкільників в 

освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти 

17.03.2021 750 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

6 Блужан Т.В. Обласний семінар  
Формування патріотичної особис-

тості як першооснова виховної та 

позанавчальної роботи в закладі 

загальної середньої освіти 

18.03.2021 178 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

7 Попов В.Д. Обласний семінар  
Роль практико-орієнтовних 

завдань картографічного змісту з 

географії у формуванні 

просторової компетентності учнів 

23.03.2021 388 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 
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8 Сукачова Н.М. Обласний семінар 

Формування предметної 

компетентності учнів з розділу 

«Збройні сили України на захисті 

Вітчизни» навчальної програми 

предмета «Захист України» 

08.04.2021 268 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

9 Кісільова М.В. Обласний семінар 

STEM-технології під час вивчення 

освітньої галузі «Природознавство» 

12.04.2021 225 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

10 Карпуша В.М. Обласний семінар 

Готуємося до реалізації 

Державного стандарту базової 

загальної середньої освіти: наукові 

дослідження на уроках фізики 

15.04.2021 290 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

11 Перлик В.В. Обласний семінар  
Моніторинг і самоаналіз 

забезпечення якості освіти у 

закладі загальної середньої освіти 

19.04.2021 302 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

12 Метейко А.В., 

Коростіль Л.А. 
Обласний семінар 

Кабінет хімії/STEM-лабораторія – 

безпечна територія закладу 

загальної середньої освіти 

20.04.2021 160 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

13 Попов В.Д. Обласний семінар 

Реалізація наскрізної змістової 

лінії «Екологічна безпека та сталий 

розвиток» у курсах географії та 

економіки 

22.04.2021 321 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

14 Міщенко Л.Б. Обласний семінар 

Освітнє середовище – значимий 

чинник модернізації освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти 

23.04.2021 250 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

15 Сердюк О.П. Обласний семінар 

Реалізація міжпредметної 

інтеграції на уроках освітньої 

галузі «Мистецтво» для вчителів 

освітньої галузі «Мистецтво» 

24.04.2021 1121 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

16 Свєтлова Т.В. Обласний науково-методичний 

семінар  

Формування та розвиток 

дослідницької компетентності учнів 

у процесі навчання математики 

28.04.2021 330 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

17 Свєтлова Т.В. Обласний науково-методичний 

семінар  

Формування медіаграмотності в 

процесі навчання математики учнів 

06.05.2021 402 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

18 Коренева І.В. Обласний семінар 

Реалізація наскрізних змістових 

ліній на уроках трудового 

навчання 

12.05.2021 360 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

19 Карпуша В.М., 

Черненко О.П. 
Обласний семінар 

Готуємося до реалізації 

Державного стандарту базової 

загальної середньої освіти: 

інформаційно-комунікаційні 

технології на уроках фізики 

13.05.2021 192 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

20 Міщенко Л.Б. Обласний семінар 

Актуальні аспекти взаємодії з 

родинами вихованців в умовах 

осучаснення дошкільної освіти 

18.05.2021 995 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 
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21 Сукачова Н.М. Обласний семінар 

Формування предметної 

компетентності учнів з теми «Ручні 

гранати та поводження з ними» 

навчальної програми предмета 

«Захист України» 

21.05.2021 197 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

22 Блужан Т.В. Обласний семінар 

Екологічне виховання як засіб 

формування життєвих 

компетентностей особистості 

школяра 

25.05.2021 145 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

23 Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласний методичний хакатон  

«Компетентнісно орієнтоване 

середовище НУШ» з питань 

організованого початку 2021- 

2022 навчальному році 

25.08.2021 4661 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

24 Карпуша В.М. Обласний семінар 

Актуальні питання навчання 

фізики та астрономії в закладах 

загальної середньої освіти у 2020-

2021 навчальному році 

06.09.2021 386 
Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

25 Сукачова Н.М. Обласний семінар 

Актуальні питання навчання 

предмета «Захист України» в 

закладах загальної середньої 

освіти в 2021-2022 навчальному 

році 

07.09.2021 236 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

26 Метейко А.В., 

Коростіль Л.А. 
Обласний семінар  
Актуальні питання навчання хімії 

в закладах загальної середньої 

освіти в 2021-2022 навчальному 

році 

08.09.2021 572 
Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

27 Міщенко Л.Б. Обласний семінар 

Актуальні питання організації 

освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти  

09.09.2021 1113 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

28 Черненко О.П. Обласний семінар 

Середовища програмування як 

засіб навчання учнів основам 

програмування 

29.09.2021 220 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

29 Коренева І.В. Обласний семінар 

Організаційно-методичне 

забезпечення проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання в 

2021-2022 навчальному році 

06.10.2021 436 

Прес-реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

30 Удовиченко І.В., 

Свєтлова Т.В. 
Обласний семінар 

Підготовка учнів закладів загальної 

середньої освіти до інтелектуальних 

математичних змагань: 

організаційно-методичні аспекти 

07.10.2021 342 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

31 Кононенко О.В. Обласний методичний семінар-

практикум  
Організаційно-методичні аспекти 

підготовки учнів закладів освіти до 

участі у Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови та 

літератури та мовно-літературних 

конкурсах 

08.10.2021 417 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 
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32 Третьякова О.В. Обласний семінар 

Методичні аспекти формування 

знань про історичну особистість в 

учнів на уроках історії 

12.10.2021 325 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

33 Метейко А.В., 

Коростіль Л.А. 
Обласний науково-методичний 

семінар Формування хімічної 

компетентності в учнів закладів 

загальної середньої освіти 

19.10.2021 452 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

34 Міщенко Л.Б. Обласний семінар 

Медіаосвіта в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти 

20.10.2021 980 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

35 Блужан Т.В. Обласний семінар 

Батьківські збори як складова 

роботи з батьками 

22.10.2021 188 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

36 Іващенко І.І. Обласний семінар  
Інструменти педагогічного 

маркетингу в професійній 

діяльності заступника директора з 

навчально-виховної роботи 

26.10.2021  293 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

37 Попов В.Д. Обласний семінар  
Використання запитань 

інтегрованого змісту як умова 

формування світоглядних 

орієнтацій учнів на уроках 

географії та економіки 

27.10.2021 205 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

38 Леоненко М.П. Онлайн семінар  
Формування соціокультурної 

компетентності учнів на уроках 

іноземної мови 

28.10.2021 413 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

39 Кононенко О.В. Обласний семінар  
Формування соціокультурної 

компетентності учні на уроках 

зарубіжної літератури 

11.11.2021 353 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

40 Сукачова Н.М. Обласний семінар 

Формування предметної 

компетентності учнів з розділу 

«Вогнева підготовка» навчальної 

програми предмета «Захист 

України» 

15.11.2021 196 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

41 Свєтлова Т.В. Обласний семінар  

Проведення Міжнародного 

математичного конкурсу «Кенгуру» 

у 2021–2022 н.р.: організаційно 

методичні аспекти 

29.11.2021 155 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

42 Іващенко І.І. Обласний семінар  
Професійний розвиток учителя: 

методичні аспекти 

07.12.2021 155 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

43 Карпуша В.М. Обласний семінар 

Готуємося до реалізації 

Державного стандарту базової 

загальної середньої освіти: 

застосування принципів сталого 

розвитку суспільства на уроках 

фізики 

 

 

 

 

08.12.2021 181 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 

Обласні студії, воркшопи 

1 Свєтлова Т.В. Обласна педагогічна студія  

Організація дистанційного  

та змішаного навчання  

на уроках математики 

11.03.2021 600 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Удовиченко І.В. Обласний воркшоп≠2  
«К-взаємодія у людиноцентричній 

моделі» 

20.04.2021 47 Прес-реліз на сайті  

СОІППО  

Обласні школи молодого вчителя, методиста, управлінця 
1 Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П., 

методисти 

відділу 

Обласна школа майбутнього 

вчителя-методиста  
Власна методична розробка: 

специфіка та особливості побудови 

27.04.2021 196 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Іващенко І.І. Обласна школа молодого 

управлінця 

Методичний супровід становлення 

молодого педагога закладу загальної 

середньої освіти  

09.06.2021 163 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Коренева І.В. Обласна школа молодого 

вчителя трудового навчання 

Урок трудового навчання у 

дистанційному форматі 

проведення 

10.09.2021 308 
Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Попов В.Д. Обласна школа молодого 

вчителя географії  
Компетентнісно орієнтований урок 

географії та економіки в контексті 

вимог нової української школи 

24.11.2021 105 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

Обласні практикуми 

1 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 1. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти» –1 

29.01.2021 18 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 1. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти» –1 

25.02.2021 18 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 2. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти» –1 

27.05.2021 18 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 1. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти» –1 

10.06.2021 18 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 3. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти» –1 

25.11.2021 18 Прес-реліз, 

метлодичні 

рекомендації на 

сайті СОІППО 

6 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

 (марафон) # 3. Сесія 2.  

«Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти» –1 

16.12.2021 18 Прес-реліз, 

метлодичні 

рекомендації на 

сайті СОІППО 
 

Для мобільності надання методичної допомоги вчителям області протягом року 

працювали мобільні консультпункти, проведено тематичні едукації, методичні порадники, 

дидактико-педагогічні колоквіуми, методичні консультпункти (таблиця 5.2.2; таблиця 5.2.3). 



164 

 

Таблиця 5.2.2 

Методичні порадники 

 

№ 

з/п 
ПІБ Тема Дата 

Загальна 

кількість 

переглядів 
 

1 2 3 4 5 

1 Третьякова О.В. Методичний порадник 

Підготовка учнів до ДПА, ЗНО з історії України: 

практичний аспект 

11.01.2021 360 

2 Свєтлова Т.В. Методичний порадник 

Підготовка учнів закладів загальної середньої освіти до 

ЗНО-2021 з математики: організаційно-методичні 

аспекти 

12.01.2021 706 

3 Кісільова М.В. Методичний порадник 

Особливості підготовки учнів 11-х класів до ЗНО з 

біології 

13.01.2021 608 

4 Шерстюк Л.М. Методичний порадник 
Особливості підготовки учнів 11 класів до ЗНО, ДПА з 

української мови та літератури 

14.01.2021 1108 

5 Перлик В.В. Методичний порадник 

Роль керівника закладу загальної середньої освіти в 

умовах реформування галузі та децентралізації 

26.01.2021 211 

6 Діхнич К.В. Методичний порадник 

Оцінювання результатів навчання учнів третіх і 

четвертих класів Нової української школи 

27.01.2021 100 

7 Перлик В.В. Методичний порадник 

Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі 

загальної середньої освіти 

05.02.2021 813 

8 Метейко А.В., 

Коростіль Л.А. 
Методичний порадник  
Системний моніторинг якості хімічної освіти в закладах 

загальної середньої освіти: ЗНО з хімії та PISA 

16.02.2021 365 

9 Іващенко І.І. Методичний порадник 

Управлінський супровід дистанційного навчання в закладі 

загальної середньої освіти  

26.02.2021 112 

10 Курган О.В. Методичний порадник 

Моніторинг якості вивчення передового педагогічного 

досвіду» 

26.02.2021 116 

11 Діхнич К.В. Методичний порадник  

Індивідуальна освітня траєкторія учня: принципи 

побудови, методи і форми реалізації 

05.04.2021 40 

12 Деменков Д.В. Методичний порадник 

Особливості реалізації 4-х змістових ліній НУШ в 

освітньому процесі з фізичної культури в закладах 

загальної середньої освіти 

29.04.2021 256 

13 Третьякова О.В. Методичний порадник 

Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках 

суспільних дисциплін 

14.05.2021 314 

14 Курган О.В. Методичний порадник 

Розвиток і реалізація творчого потенціалу учителя 

24.05.2021 126 

15 Третьякова О.В. Методичний порадник 

Організаційно-методичні аспекти підготовки учнів 

закладів загальної середньої освіти до участі у 

Всеукраїнській учнівській олімпіаді з історії 

14.09.2021 349 

16 Сердюк О.П. Методичний порадник 

Формування предметної мистецької компетеньності в 

учнів на уроках мистецтва 

16.09.2021 219 



165 

 

1 2 3 4 5 

17 Кісільова М.В.  Методичний порадник 

Методика розв’язання задач з генетики та молекулярної 

біології 

24.09.21 386 

18 Третьякова О.В. Методичний порадник 

Організаційно-методичні аспекти підготовки учнів 

закладів загальної середньої освіти до участі у 

Всеукраїнській учнівській олімпіаді з історії 

30.09.2021 349 

19 Перлик В.В. Методичний порадник 

Сучасне освітнє середовище закладу загальної 

середньої освіти 

11.10.2021 128 

20 Курган О.В. Методичний порадник 

Підвищення професійної компетентності педагогів у 

сучасних умовах  

18.10.2021 239 

21 Курган О.В. Методичний порадник 

Упровадження інноваційних освітніх технологій як 

складова передового педагогічного досвіду 

23.11.2021 123 

 

Таблиця 5.2.3  

Тематичні едукації, мобільні консультпункти 
 

№ 

з/п 
ПІБ Тема Дата 

Загальна 

кількість 

учасників 

1 Удовиченко І.В., 

Іващенко І.І. 
Мобільний консультпункт 

Власна методична розробка 

28.09.2021 27 

2 Удовиченко І.В. 

Сущенко А.О. 

Обласна тематична едукація # 1 

Надання консультативних послуг центрами професійного 

розвитку педагогічних працівників 

18-21.10.2021 26 

3 Удовиченко І.В.  

Сущенко А.О. 

Обласна тематична едукація # 2 

Надання консультативних послуг центрами професійного 

розвитку педагогічних працівників 

01-04.11.2021 28 

 

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

на сайті тощо); 

Протягом звітного періоду видано друковані праці на допомогу методисту, вчителю: 

Управління освітнім процесом 

Удовиченко І. В., Сущенко А. О. Ділова документація : загальні аспекти : навчально-

наочний посібник. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 60 с. 

Удовиченко І. В., Сущенко А. О. Ділова документація : акценти діловодства : навчально-

наочний посібник. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 107 с. 

Удовиченко І. В., Сущенко А. О. Центри професійного розвитку педагогічних працівників 

Сумської області : довідник. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 60 с. 

Іващенко І. І. Від ефективних управлінських рішень – до якості освітнього процесу в 

умовах нової української школи. Особистісно-професійна компетентність педагога : 

теорія і практика : матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції  

(04 березня 2021 року) / за заг. ред. Л. В. Сєрих. Суми : НІКО, 2021. С. 125–128. 

Іващенко І. І. Інноваційна культура заступника директора з навчально-виховної 

роботи. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів 

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

Г. Л.Єфремової. Суми : НІКО, 2021. С. 425–429. 

Іващенко І. І. Системний підхід до оцінювання професійної діяльності педагога в 

закладі загальної середньої освіти. Рriority directions of science and technology development : 

матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 квітня 2021 року.) Київ, 

Україна. 2021. С. 429–435.  
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Іващенко І. І Управління професійним розвитком педагога в закладі загальної 

середньої освіти. Рriority directions of science and technology development : матеріали  

VІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 лютого 2021 року) Київ, Україна. 

2021. С.454–461.  

Іващенко І. І Управлінський супровід дистанційного навчання в закладах загальної 

середньої освіти. Рriority directions of science and technology development : матеріали  

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (16-18 травня 2021 року) Київ, Україна. 

2021. С.539–545.  

Перлик В .В. Використання хмарних технологій в управлінській діяльності закладів 

загальної середньої освіти. Освіта Сумщини. 2021. № 3 (51). С.30–34. 

Перлик В .В. Професійна компетентність керівника закладу загальної середньої освіти 

в контексті реформування галузі Особистісно-професійна компетентність педагога : 

досвід, проблеми, перспективи : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

(25 листопада 2021 року) / за заг. ред. С.М. Грицая. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. С.281–

284.  

 

Методичний супровід професійної діяльності та організаційної діяльності 

Udovychenko I.V. Distance learning and globalization processes in the postmodern world. 

Postmodern Openings. – Bucharest, Romania: Lumen, 2021. Vol. 12. No (2). Р. 259-273.  

Udovychenko I.V. Lean-logistics training at the stage of education profilization : матеріали 

V-го Всеукраїнського пленера з питань природничих наук  (01-02 липня 2021 року) Одеса: 

ОДЕКУ. 2021. С. 6–8. 

Удовиченко І. В Створення сприятливого методичного середовища для фахового 

зростання вчителів у післядипломний період…Особистісно-професійна компетентність 

педагога : досвід, проблеми, перспективи : матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції (25 листопада 2021 року) / за заг. ред. С.М. Грицая. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 

2021. С.367–371.  

Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності: методичні 

рекомендації / за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 200 с.  

Перлик В .В. Методичний супровід формування критичного мислення педагогічних 

працівників як передумова реалізації Концепції Нової української школи. Освіта Сумщини. 

2021. № 1 (49). С. 60–65. 

Перлик В .В. НУШ: забезпечення внутрішньої системи якості освіти у закладі 

загальної середньої освіти: методичні рекомендації / уклад. В. В. Перлик; за ред.                              

І. В. Удовиченко. Суми: НВВ СОІППО, 2021.  40 с. 

Теорія – методика – практика: каталог публікацій працівників навчально-методичних 

відділів комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (2020 рік)» / уклад. О. В. Курган; за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 

2021. 20 с. 

 

Навчальні дисципліни у школі 

Українська мова та література 

Кононенко О. В. Формування вчитися протягом життя засобами інтеграції на уроках 

української мови та літератури. Освіта Сумщини. 2021. № 4 (52). С.15–17. 

Математика 

Свєтлова Т. В. Упровадження елементів STEM-освіти на уроках математики. Освіта 

Сумщини. 2021. № 1 (49). С.44–46. 

Свєтлова Т. В. Формування математичної компетентності учнів у процесі підготовки 

до PISA –2022. Освіта Сумщини. 2021. № 2 (50). С.24–31. 

Свєтлова Т. В. Проєктна діяльність як засіб STEM-навчання. Освіта Сумщини. 2021. 

№ 3 (51). С.11–15. 



167 

 

Свєтлова Т. В. Формування дослідницької компетентності учнів у процесі навчання 

математики. Освіта Сумщини. 2021. № 4 (52). С.35–37. 

Свєтлова Т. В. Формування математичної компетентності учнів у процесі 

розв’язування задач Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». Розвиток 

інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання 

дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2021» : матеріали  

IV Міжнародної науково-методичної конференції (11-12 листопада 2021 року, м. Суми) / 
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Правознавство 

Третьякова О. В. Практикум з правознавства : збірник завдань / упор.  

О. В. Третьякова ; за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 72 с. 

Біологія 

Кісільова М. В. Використання мобільних за стосунків на уроках основ здоров’я. 

Science and education: problems, prospects and innovations : матеріали  

IX Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 травня 2021 року). Кіото, Японія. 

2021. С.337–340.  

Кісільова М. В. Методична компетентність вчителя природознавства як складова 

професійної компетентності педагога. World science: problems, prospects and innovations : 

матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 квітня 2021 року). 

Торонто, Канада. 2021. С.461–466. 

Кісільова М. В. Синхронне та асинхронне навчання біології: технологія  

QR-кодування (7 клас): навчально-наочний посібник / за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ 

КЗ СОІППО, 2021. 100 с.  

Кісільова М. В. Сучасні електронні застосунки на уроках біології: переваги та 

недоліки. Priority directions of science and technology development : матеріали  

ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2021 року). Київ, Україна. 

2021. С.555–561.  

Кісільова М. В. Формування дослідної діяльності учнів на уроках біології шляхом 

залучення їх до виконання навчальних проєктів. Results of modern scientific research and 

developmen : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (02-04 травня 2021 
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НІКО, 2021. С.157–160. 

Леоненко М.П. Teaching Foreign Language Using Films. Особистісно-професійна 
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Обдарована учнівська молодь 

Udovychenko I.V. Teaching geography to students at the profile level by means of the course 

«Lean-logistics in geography» Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу 

обдарованої особистості : збірник наукових статей : матеріали  

ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції (03 жовтня 2021). Київ. Інститут 

обдарованої дитини НАПН України, 2021. С.161–165.  

Каленик О. В. Готовність до роботи з обдарованою учнівською молоддю. Інноваційні 

технологій розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти : збірник наукових статей : матеріали V Усеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (27 травня 2021 року) / за заг. ред.  

Г.В. Єфремової. – Суми, 2021. С. 487–489. 

Каленик О. В. Креативне мислення обдарованої учнівської молоді. Освіта Сумщини. 

2021. № 2 (50). С. 54–56. 

Передовий педагогічний досвід 

Анотований каталог матеріалів кабінету передового педагогічного досвіду Сумської 

області (2019-2020 н.р.) / уклад. О. В. Курган; за ред. І. В. Удовиченко. Суми: НВВ СОІППО, 

2021. 20 c. 

Курган О. В. Педагогічна майстерність як складова передового педагогічного досвіду: 

традиції та інновації. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному 

етапі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ,  

2-3 квітня 2021 року. Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2021. 

С.120–124. 

Курган О. В. Професійно-педагогічне самовдосконалення – шлях до підвищення 

якості освіти. Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса,  

14–15 травня 2021 року. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021.С.56–59. 

Курган О. В. Анотований каталог матеріалів кабінету передового педагогічного 

досвіду Сумської області (2020-2021 н.р., узагальнюючо-статистичні дані) / уклад.  

О. В. Курган; за ред. І. В. Удовиченко. Суми: НВВ СОІППО, 2021. 25 c. 

Дошкільне виховання 

Міщенко Л. Б. Дистанційний формат взаємодії у закладі дошкільної освіти: методичні 

рекомендації. Освіта Сумщини. 2021. № 1 (49). С.51–60. 

Міщенко Л. Б. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами арт-

освітніх технік образотворення: методичний посібник / укл. Л. Б. Міщенко; за ред.  

І. В. Удовиченко. Суми : Ніко, 2021. 50 с. 

Міщенко Л. Б. Предметно-ігрове середовище в групах раннього віку. Освіта 

Сумщини. 2021. № 2 (49). С.69–71. 

Міщенко Л. Б. Ганжа Н.П. Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі 

Сумщини. Освіта Сумщини. 2021. № 3 (51). С.66– 72. 

Міщенко Л.Б. Організація гурткової роботи фізкультурно-оздоровчого напряму в 

закладі дошкільної освіти / укл. Л. Б. Міщенко; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : Ніко, 2021. 

277с. 



172 

 

Міщенко Л.Б. Розвивальне освітнє середовище в закладі дошкільної освіти: 

методичний посібник / укл. Л. Б. Міщенко; за ред. І. В. Удовиченко. Суми. Ніко: 2021. 50 с. 

 

На допомогу педагогам області – постійне оновлення мобільної сторінки методиста на 

сайті КЗ СОІППО, де протягом року було висвітлено, окрім прес-релізів, прес-анонсів, 

інформацію:  

–  9 листопада – День української писемності та мови;  

– 21 листопада – День Гідності та Свободи; 

– 28 листопада 2021 року – День пам’яті жертв голодомору. Всеукраїнська акція 

«Запали свічку пам’яті»;пи 

– арт-освіта дітей дошкільного віку: свобода, творчість, інтеграція  

– батьківські збори як складова роботи з батьками; 

– відкритий доступ до інформації – простір рівних можливостей; 

– Всеукраїнський конкурс учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати 

мої!» 

– Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»; 

– дистанційний формат взаємодії суб'єктів освітньої діяльності»;  

– дистанційне навчання: на допомогу вчителю основної та старшої шкіл; 

– інтеграція – поєднання змісту різних наук, дисциплін, предметів;  

– інструменти педагогічного маркетингу в професійній діяльності заступника 

директора з навчально-виховної роботи; 

– змістові лінії – наскрізні вектори навчання в НУШ; 

– компетентність - невід’ємна вимога НУШ;  

– медіаосвіта в освітньому процесі закладу дошкільної освіти; 

– Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика; 

– Міжнародна природознавча гра «Геліантус»; 

– Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower»; 

– національно-патріотичне виховання учнівської молоді в умовах сьогодення; 

– НУШ: пропедевтика навчання в базовій та профільній середніх школах; 

– проблеми наступності дошкільної та початкової освіти; 

– пілотний проєкт «Зручне навчання»; 

– у фокусі уваги – центри професійного розвитку педагогічних працівників. 

Окрім цього, методисти відділу протягом звітного періоду працювали: 

– у складі журі Всеукраїнських та обласних конкурсів, фестивалю художньої 

самодіяльності, виставки-огляду, фестивалю-огляду;  

– у якості уповноважених осіб та старших інструкторів під час проведення ЗНО – 2021 

(УЦОЯО). 

Методисти навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку КЗ СОІППО надавали індивідуальні консультації педагогам області з 

питань: планування та організація освітнього процесу, щодо застосування нормативних 

документів у роботі; проведення навчання у дистанційному форматі; підготовки учнів до ЗНО в 

умовах карантинних обмежень, запровадження нових форм роботи, робота з молодими 

вчителями, опанування нових освітніх платформ, здійснення атестації педагогічних 

працівників, забезпечення обладнанням предметних кабінетів тощо. 
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5.3. Обласні школи методиста, молодого керівника, молодого вчителя, 

педагогічної майстерності; обласні практикуми 

 

У роботі з педагогами області використано такі форми, як: обласні школи методиста, 

молодого керівника, молодого вчителя, педагогічної майстерності, обласні практикуми 

(таблиця 5.3.1). 
 

Таблиця 5.3.1 

Обласні школи педагогічної майстерності, молодого вчителя, методиста 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

переглядів 

(учасників) 
 

 

1 2 3 4 5 

Обласні школи педагогічної та методичної майстерності, майстер-класи 

1 Міщенко Л.Б. Обласна школа педагогічної майстерності 

Особливості організації особистісно орієнтованого 

освітнього процесу в групах раннього віку 

31.03.2021 598 

2 Міщенко Л.Б. Обласна школа педагогічної майстерності 

Особистісно орієнтований освітній процес в групах 

раннього віку на основі середовищної моделі 

17.11.2021 570 

Обласні школи молодого вчителя, методиста, управлінця 

1 Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П., 

методисти  

відділу 

Обласна школа майбутнього вчителя-методиста  
Власна методична розробка: специфіка та особливості 

побудови 

27.04.2021 196 

2 Іващенко І.І. Обласна школа молодого управлінця 

Методичний супровід становлення молодого педагога 

закладу загальної середньої освіти  

09.06.2021 163 

3 Коренева І.В. Обласна школа молодого вчителя трудового 

навчання 

Урок трудового навчання у дистанційному форматі 

проведення 

10.09.2021 308 

4 Попов В.Д. Обласна школа молодого вчителя географії 
Компетентнісно орієнтований урок географії та 

економіки в контексті вимог нової української школи 

24.11.2021 105 

Обласні практикуми 

1 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 1. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти» –1 

29.01.2021 18 

2 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 1. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти» –1 

25.02.2021 18 

3 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 2. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти» –1 

27.05.2021 18 

4 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 1. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти» –1 

10.06.2021 18 

5 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 3. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти» –1 

25.11.2021 18 

6 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

 (марафон) # 3. Сесія 2.  

«Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти» –1 

16.12.2021 18 
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5.4. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 
 

Науково-методична, навчальна та організаційна робота з керівними кадрами області 

протягом 2021 року здійснювалася КЗ СОІППО відповідно до законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 

Концепції профільного навчання в старшій школі, розпоряджень голови Сумської обласної 

державної адміністрації з питань освіти. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності КЗ СОІППО у 2021 році було надання 

органам управління освітою, відділам освіти ТГ, методичним кабінетам, центрам, освітнім 

установам, керівникам закладів освіти – методичної, консультативної та практичної 

допомоги с питань змісту та якості освіти, нормативно-правового супроводу освітнього 

процесу в закладах освіти, управління навчальними закладами в умовах децентралізації. 

Відповідно до нових соціальних завдань зростають вимоги до змісту й характеру 

управлінської діяльності керівників освітніх закладів. Особливу роль у здійсненні реформ в 

освіті відіграє компетентнісний підхід, реалізація особистісно орієнтованого, 

індивідуального та диференційованого підходів до підвищення професійної рівня 

керівництва закладів освіти, організація ефективного науково-методичного супроводу 

роботи керівних кадрів. 

З метою реалізації поставлених завдань протягом звітного періоду в КЗ СОІППО: 

– здійснено науково-методичний супровід організації управлінської діяльності в 

закладах освіти; 

– проведено консультативно-методичну роботу з новопризначеними директорами 

закладів загальної середньої освіти (у т.ч. опорних закладів), заступниками директорів з 

навчально-виховної роботи щодо підвищення рівня фахової компетентності. 

Відповідно до плану роботи КЗ СОІППО, з метою професійного зростання керівних 

кадрів для директорів ЗЗСО, заступників директорів з навчально-виховної роботи протягом 

звітного періоду проведено семінари-практикуми, заняття школи молодого управлінця, 

методичні порадники. Протягом 2021 року надано групові та індивідуальні консультації з 

питань діяльності закладу освіти: планування роботи на навчальний рік, проведення атестації 

педагогічних працівників (у т.ч. в умовах дистанційного режиму), організованого 

завершення 2020-2021 н.р., проведення підсумкового оцінювання в умовах дистанційного 

режиму, упровадження закону України «Про повну загальну середню освіту»; реалізації 

внутрішньої системи забезпечення якості шкільної освіти. 

З метою реалізації інформаційно-просвітницької діяльності постійно поновлювалася 

мобільна сторінка методиста з управлінської діяльності. За звітний період підготовлено й 

розміщено на сайті КЗ СОІППО рекомендації за підсумками проведення обласних заходів з 

питань:  

На допомогу педагогам області здійснювалося постійне оновлення мобільної сторінки 

методиста на сайті КЗ СОІППО, де було висвітлено:  

– методичні рекомендації для директорів центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників «Компетентнісно орієнтоване середовище НУШ: організований початок 2021-

2022 навчального року»; 

– методичні рекомендації заступникам директорів з навчально-виховної роботи ЗЗСО 

щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в 2021-2022 

навчальному році»; 

– методичні рекомендації заступникам директорів з навчально-виховної роботи ЗЗСО 

щодо здійснення управлінського супроводу дистанційного навчання в закладах загальної 

середньої освіти; 

– методичні рекомендації заступникам директорів з навчально-виховної роботи ЗЗСО 

щодо здійснення методичного супроводу становлення молодого педагога закладу загальної 

середньої освіти; 
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– методичні рекомендації «Створення власної методичної розробки. Супровідні 

документи до власної методичної розробки». 

Протягом 2021 року здійснювався управлінський та методичний супровід реалізації 

обласного пілотного проєкту «Зручне навчання» (модератори – Нікітін Ю.О., 

Удовиченко І.В.). 

За період 2021 р. для директорів ЗЗСО, заступників директорів з навчально-виховної 

роботи проведено науково-практичні семінари, методичні порадники, вебінари, засідання 

школи молодого управлінця тощо.  

Таблиця 5.4.1 

Форми організації науково-методичної роботи за напрямом 

«Управлінська діяльність» 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість  

переглядів 

(учасників) 

Форма 

підбиття 

підсумків 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Перлик В.В. Методичний порадник 

Роль керівника закладу загальної 

середньої освіти в умовах 

реформування галузі та 

децентралізації 

26.01.2021 207 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Перлик В.В. Методичний порадник 

Внутрішня система забезпечення 

якості освіти у закладі загальної 

середньої освіти 

05.02.2021 806 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Іващенко І.І. Методичний порадник 

Управлінський супровід 

дистанційного навчання в закладі 

загальної середньої освіти  

26.02.2021 110 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Перлик В.В. Обласний семінар  
Моніторинг і самоаналіз 

забезпечення якості освіти у 

закладі загальної середньої освіти 

19.04.2021 154 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Іващенко І.І. Обласна школа молодого 

управлінця 

Методичний супровід становлення 

молодого педагога закладу 

загальної середньої освіти  

09.06.2021 162 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

6 Удовиченко І.В., 

методисти 
Обласний методичний хакатон  

«Компетентнісно орієнтоване 

середовище НУШ» з питань 

організованого початку 2021- 

2022 н.р. 

25.08.2021 4600 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

7 Перлик В.В. Методичний порадник 

Сучасне освітнє середовище 

закладу загальної середньої освіти 

11.10.2021 128 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

8 Іващенко І.І. Обласний семінар  
Інструменти педагогічного 

маркетингу в професійній 

діяльності заступника директора з 

навчально-виховної роботи 

26.10.2021 247 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

 

Окрім цього, у 2021 році продовжила працювати обласна творча група заступників 

директорів з навчально-виховної роботи (таблиця 5.4.2). 
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Таблиця 5.4.2 

Обласна творча група заступників директорів з навчально-виховної роботи 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість  

учасників 

Форма 

підбиття 

підсумків 

1 Іващенко І.І. Обласна творча група 

заступників директорів з 

навчально-виховної роботи  

Компетентнісно орієнтований 

підхід до організації методичної 

роботи з педагогічними кадрами в 

закладі загальної середньої освіти 

26.03.2021 9 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Іващенко І.І. Обласна творча група 

заступників директорів з 

навчально-виховної роботи  

Компетентнісно орієнтований 

підхід до організації методичної 

роботи з педагогічними кадрами в 

закладі загальної середньої освіти 

26.11.2021 9 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

 

Протягом 2021 року здійснювався методичний супровід роботи обласної творчої групи 

заступників директорів з навчально-виховної роботи «Компетентнісно орієнтований підхід 

до організації методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі загальної середньої 

освіти».  

Для забезпечення відповідного рівня підвищення кваліфікації протягом 2021 р. в КЗ 

СОІППО здійснено підвищення кваліфікації керівних кадрів за категоріями: 

– директори ЗЗСО, завідувачі філій – 66 слухачів (4 групи); 

– заступники директорів з навально-виховної роботи – 10 слухачів (1 група). 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

24.09.2021 № 483-ОД «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із 

запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» у 2021 році», підвищили кваліфікацію директори 

ЗЗСО та заступники директорів ЗЗСО, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного 

стандарту базової середньої освіти в 2021 році (усього – 314 осіб (12 груп).  

У 2021 р. для директорів ЗЗСО, заступників директорів з навчально-виховної роботи 

розроблено та запроваджено курси за вибором «Нормативно-правове та фінансове 

забезпечення освітнього процесу в закладі освіти», «Забезпечення системи якості освіти в 

умовах дистанційного (змішаного) навчання», «Прийняття управлінських рішень на основі 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу та взаємодії з місцевою громадою», 

«Тайм-менеджмент як індивідуальна технологія використання робочого часу керівника 

закладу освіти», «Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі загальної 

середньої освіти», «Моніторинг та самомоніторинг діяльності закладу загальної середньої 

освіти»; розроблено спецкурси з освітнього менеджменту: «Нова українська школа: 

формування управлінської компетентності керівника», «Готовність керівника до 

інноваційної діяльності», «Інформаційний провайдинг як технологія ефективного управління 

керівника ХХІ ст.». 

З метою надання дієвої допомоги директорам ЗЗСО, заступникам директорів з 

навчально-виховної роботи у формуванні професійної компетентності, ознайомлення з 

матеріалами педагогічного досвіду з управлінської діяльності, сучасними підходами до 

управління ЗЗСО підготовлено й видано методичні рекомендації, надруковано статті: 

Udovychenko I. V. Distance learning and globalization processes in the postmodern world. 

Postmodern Openings. – Bucharest, Romania: Lumen, 2021. Vol. 12. No (2). Р. 259–273. 
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Udovychenko I. V. Lean-logistics training at the stage of education profilization : матеріали 

V-го Всеукраїнського пленера з питань природничих наук (01-02 липня 2021 року) Одеса: 

ОДЕКУ. 2021. С. 6–8. 

Удовиченко І. В., Сущенко А. О. Ділова документація : загальні аспекти : навчально-

наочний посібник. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 58 с. 

Удовиченко І. В., Сущенко А. О. Ділова документація : акценти діловодства : 

навчально-наочний посібник. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 107 с. 

Удовиченко І. В., Сущенко А. О. Центри професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської області : довідник. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 60 с. 

Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності: методичні 

рекомендації / за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 198 с.  

Іващенко І. І. Від ефективних управлінських рішень – до якості освітнього процесу в 

умовах нової української школи. Особистісно-професійна компетентність педагога : теорія і 

практика : матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції  

(04 березня 2021 року) / за заг. ред. Л. В. Сєрих. Суми : НІКО, 2021. С. 125–128. 

Іващенко І. І. Інноваційна культура заступника директора з навчально-виховної 

роботи. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в 

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

Г.Л. Єфремової. Суми : НІКО, 2021. С. 425–429. 

Іващенко І. І. Системний підхід до оцінювання професійної діяльності педагога в 

закладі загальної середньої освіти. Рriority directions of science and technology  

development : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 квітня 

2021 року.) Київ, Україна. 2021. С. 429–435.  

Іващенко І. І. Управління професійним розвитком педагога в закладі загальної 

середньої освіти. Рriority directions of science and technology development : матеріали  

VІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 лютого 2021 року) Київ, Україна. 

2021. С. 454–461.  

Іващенко І. І. Управлінський супровід дистанційного навчання в закладах загальної 

середньої освіти. Рriority directions of science and technology development : матеріали  

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2021 року) Київ, Україна. 

2021. С. 539–545.  

Перлик В. В. Методичний супровід формування критичного мислення педагогічних 

працівників як передумова реалізації Концепції Нової української школи. Освіта Сумщини. 

2021. № 1 (49). С. 60–65. 

Перлик В. В. Використання хмарних технологій в управлінській діяльності закладів 

загальної середньої освіти. Освіта Сумщини. 2021. № 3 (51). С. 30–34. 

Перлик В. В. НУШ: забезпечення внутрішньої системи якості освіти у закладі 

загальної середньої освіти: методичні рекомендації / уклад. Перлик В. В.; за ред.  

І. В. Удовиченко. Суми: НВВ СОІППО, 2021.  40 с. 

Теорія – методика – практика: каталог публікацій працівників навчально-методичних 

відділів комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (2020 рік)» / уклад. О. В. Курган; за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 

2021. 20 с. 

 

5.5. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності 

педагогічних працівників 

 

Організаційними формами роботи КЗ СОІППО з педагогами області є: 

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (І, ІІ тури). 

2. Обласний фестиваль-огляд фахової майстерності педагогів закладів дошкільної 

освіти «Світ дошкілля». 

3. Обласний конкурс на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти. 
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4. Обласний огляд-конкурс на кращу організацію оздоровлення дітей улітку в 

закладах дошкільної освіти. 

У 2021 р. з метою підготовки педагогів області до Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року» працівниками навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку КЗ СОІППО були проведені такі форми, як обласні тематичні наради, 

методичні порадники, школа молодого вчителя тощо (таблиця 5.5.1). 

Таблиця 5.5.1 

Форми роботи за напрямом підготовки до всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

переглядів 

(учасників) 

Форма підбиття 

підсумків 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П., 

Свєтлова Т.В., 

Третьякова О.В. 

Обласна тематична нарада  

Старт ІІ (регіонального) туру 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року –2021» 

15.02.2021 45 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

2 Курган О.В. Методичний порадник 

Моніторинг якості вивчення 

передового педагогічного 

досвіду» 

26.02.2021 108 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Курган О.В. Методичний порадник 

Розвиток і реалізація творчого 

потенціалу учителя 

24.05.2021 84 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласний методичний хакатон  

«Компетентнісно орієнтоване 

середовище НУШ» з питань 

організованого початку  

2021-2022 н.р. 

25.08. 

2021 

4661 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Коренева І.В. Обласна школа молодого 

вчителя трудового навчання 

Урок трудового навчання у 

дистанційному форматі 

проведення 

10.09.2021 294 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

6 Курган О.В. Методичний порадник 

Підвищення професійної 

компетентності педагогів у 

сучасних умовах 

18.10.2021 233 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

7 Курган О.В. Методичний порадник 

Упровадження інноваційних 

освітніх технологій як складова 

передового педагогічного досвіду 

23.11.2021 123 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

8 Удовиченко І.В., 

Карпуша В.М., 

Кісільова М.В., 

Сердюк О.П., 

Третьякова О.В. 

Обласна настановна нарада 
Конкурс «Учитель року – 2022»: 

організаційні аспекти 

24.11.2021 140 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

 

Окрім цього, працівниками навчально-методичного відділу координації освітньої 

діяльності та професійного розвитку КЗ СОІППО узято участь у всеукраїнських та 

регіональних заходах з питань аналізу проведення та організації проведення «Учитель року» 

(таблиця 5.5.2). 
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Таблиця 5.5.2 

Участь у Всеукраїнських та регіональних заходах «Учитель року» 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Місце  

проведення 
Форма участі 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Іващенко І.І., 

Коренева І.В., 

Свєтлова Т.В., 

Всеукраїнська школа 

майстерності  

Педагогічний стартап (номінації: 

«Керівник закладу освіт»; 

«Математика»;  

«Трудове навчанян») 

07-23.09.2021 м. Київ Участь 

2 Удовиченко І.В. Всеукраїнська вебнарада  
Умови конкурсу  

«Учитель року – 2022» 

12.10.2021 м. Суми Участь 

3 Удовиченко І.В. Всеукраїнська онлайн-нарада 
Умови конкурсу  

«Учитель року – 2022» 

12.11.2021 м. Київ Участь 

4 Удовиченко І.В., 

Карпуша В.М., 

Кісільова М.В., 

Сердюк О.П., 

Третьякова О.В. 

Всеукраїнський вебінар  
Зустрічі, що надихають #Учителі 

говорять 

16-17.11.2021 м. Київ Участь 

 

Відповідно до Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489/95 «Про 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель 

року», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 370, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 09.06.2020 № 777 «Про проведення 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», наказів Департаменту освіти і науки від 

07.09.2020 № 359-ОД «Про умови та порядок проведення першого, другого турів 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», від 12.10.2020 № 422-ОД «Про організацію 

та порядок проведення першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2021», від 24.11.2020 № 476-ОД «Про проведення другого (регіонального) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021», від 11.01.2021  

№ 5-ОД та 05.02.2021 № 43-ОД «Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації від 24.11.2020 № 476-ОД» у період із  

15 до 26 лютого 2021 року на базі КЗ СОІППО було проведено другий (регіональний) тур 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» в дистанційному форматі в один етап.  

Конкурс відбувся за номінаціями: «Керівник закладу освіти», «Українська мова та 

література», «Математика», «Трудове навчання».  

У першому (зональному) турі конкурсу брали участь 177 учителів ЗЗСО області.  

На розгляд журі другого (регіонального) туру конкурсу «Учитель року – 2021» подано 

37 інформаційних матеріалів переможців першого туру змагань із  

5 адміністративних районів області: Конотопського – 8 учасників, Охтирського – 2, 

Роменського – 5, Сумського – 16, Шосткинського – 6. Зокрема, за номінаціями «Керівник 

закладу освіти» – 6 учасників (зареєстровано 27 осіб), «Українська мова та література» – 13 

учасників (зареєстровано 73 особи), «Математика» – 11 учасників (зареєстровано  

74 особи), «Трудове навчання» – 7 учасників (зареєстровано 45 осіб).  

Участь у конкурсних випробуваннях в дистанційному форматі в один етап взяли  

37 учителів. 

Другий (регіональний) тур конкурсу складався з конкурсних випробувань, згідно з 

порядком проведення, за номінаціями: «Керівник закладу освіти» – «Освітній проєкт», 

«Управлінська задача», «Управлінський практикум», «Фасилітаційна сесія»; «Українська 

мова та література» – «Дистанційний урок», «Аналіз поетичного твору», «Творча робота»; 
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«Математика» – «Дистанційний урок», «Методичний практикум», «Контрольна робота»; 

«Трудове навчання» – «Дистанційний урок», «Методичний практикум», «Дорожня карта 

творчого проєкту».  

Під час проведення другого (регіонального) туру конкурсу учасникам було створено 

умови, максимально наближені до проведення третього (заключного) туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року».  

Значну організаційну роботу з підготовки та проведення конкурсу здійснили 

працівники КЗ СОІППО, КЗ СОР – обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю. 

 

За результатами конкурсних змагань переможцями Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2021» визнано: 

– у номінації «Керівник закладу освіти» – Цюпку В. О., директора Воронівської 

гімназії Білопільської міської ради Сумської області;  

– у номінації «Українська мова та література» – Плужник Ю. В., учителя української 

мови та літератури Комунальної установи Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 1 імені В.Стрельченка м. Суми Сумської області;  

– у номінації «Математика» – Кулик В. А., учителя математики Роменської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 імені П.І. Калнишевського 

Роменської міської ради Сумської області;  

– у номінації «Трудове навчання» – Дідусенко Н. В., учителя трудового навчання 

Білопільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№ 3 Білопільської міської ради Сумської області. 

Лауреатами другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель  

року – 2021» (ІІ ступеня, ІІІ ступеня) визнано: 

– у номінації «Керівник закладу освіти» – Матвійчук О. Б., директора Конотопської 

спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 2 Конотопської міської ради Сумської області (ІІ 

ступеня); Дерев’янченка М. Ю., директора Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 ім. Ю.М. Лавошника Буринської міської ради Сумської області (ІІІ ступеня); 

– у номінації «Українська мова та література» – Лагуту О. П., учителя української 

мови та літератури Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської 

міської ради Сумської області (ІІ ступеня); Пауль І. О., учителя української мови та 

літератури Білопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. С.М. Гордієнка 

Білопільської міської ради Сумської області (ІІІ ступеня); 

– у номінації «Математика» – Бокоч С. В., учителя математики Лебединського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської міської ради Сумської 

області (ІІ ступеня); Вакуленко О. О., учителя математики Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради (ІІІ 

ступеня); 

– у номінації «Трудове навчання» – Гринченко Ф. І., учителя трудового навчання 

Тучненського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Миколаївської селищної ради Білопільського району 

Сумської області (ІІ ступеня); Івахнову О. М., учителя трудового навчання Лебединського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської ради Сумської 

області (ІІІ ступеня). 

 

Дипломантами другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2021» визнано: 

– у номінації «Керівник закладу освіти» – Матяш Т. М., директора Миколаївського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області; 

Прокопченко Н. А., директора Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 
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ступенів № 1 Лебединської міської ради Сумської області; Солоху В. П., директора 

Рябушківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради 

Сумської області;  

– у номінації «Українська мова та література» – Валюх Л. М., учителя української 

мови та літератури Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 6 

Лебединської міської ради Сумської області; Ващенко О. П., учителя української мови та 

літератури Путивльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Р.Руднєва 

Путивльської міської ради; Волкову О. В., учителя української мови та літератури 

Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської селищної ради 

Білопільського району Сумської області; Глупак Л. О., учителя української мови та 

літератури Липоводолинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Липоводолинської 

селищної ради Сумської області; Коверсун В. М., учителя української мови та літератури 

Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені В.М. Кравченка Буринської 

міської ради Сумської області; Кучкову О. М., учителя української мови та літератури 

Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені І. М. Середи 

Великописарівської селищної ради Сумської області; Почтаренко Т. М., учителя української 

мови та літератури Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської 

міської ради Сумської області; Пилипенко Ю. М., учителя української мови та літератури 

Миколаївського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області; Приткову Н. М., учителя української мови та літератури Комунальної організації 

(установа, заклад) «Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської 

міської ради Сумської області»; Терещенко Л. О., учителя української мови та літератури 

Василівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради 

Сумської області;  

– у номінації «Математика» – Барибу Л. П., учителя математики Буринської міської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Буринської міської ради Сумської області; 

Бондар Г. М., учителя математики Комунальної організації (установа, заклад) 

«Шосткинський навчальновиховний комплекс: Шосткинська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 9 – дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради Сумської 

області»; Козиренко Н. О., учителя математики Овлашівського закладу загальної середньої 

освіти I-II ступенів Роменської міської ради Сумської області; Марченко І. А., учителя 

математики Грунської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 

А.М. Діхтяренка Грунської сільської ради Охтирського району Сумської області; Озаренко 

В. Д., учителя математики Путивльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. 

Р.Руднєва Путивльської міської ради; Подибайло А. В., учителя математики Білопільської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Білопільської міської ради; Рознятовську О. В., 

учителя математики Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської 

міської ради Сумської області; Тимащук Ю. О., учителя математики Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської міської ради Сумської області;  

– у номінації «Трудове навчання» – Звягольську О. В., учителя трудового навчання 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима 

Савченка Сумської міської ради; Петриченко О. М., учителя трудового навчання 

Путивльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Р.Руднєва Путивльської міської 

ради; Старченко А. М., учителя трудового навчання Глухівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради Сумської області; Стрибуль О. О., учителя 

трудового навчання Комунальнї організації (установа, заклад) «Шосткинський навчально-

виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради 

Сумської області». 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 05.01.2021 № 4-ОД «Про проведення обласного фестивалю-огляду фахової 

майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2021 році» з 11 травня 
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до 20 травня 2021 року проведено ІІ (обласний) етап фестивалю-огляду фахової майстерності 

педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля», де було представлено 57 робіт. 

Фестиваль-огляд фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти «Світ 

дошкілля» проводився з метою сприяння пошуку педагогічних ідей щодо модернізації та 

вдосконалення змісту дошкільної освіти, упровадження сучасних інноваційних моделей 

освітнього процесу; активізації професійного зростання, самоосвітньої та творчої діяльності 

педагогічних кадрів області, формування інноваційної культури педагога та ефективного 

розв’язання поставлених науково-методичних завдань для досягнення якості нової сучасної 

дошкільної освіти. 

Відповідно до Положення про обласний фестиваль-огляд фахової майстерності 

педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля», робота здійснювалася в номінаціях: 

«Медіаосвіта в сучасному освітньому процесі закладів дошкільної освіти», «Практичні 

аспекти впровадження інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти», «Інноваційний світ 

дошкілля», «Краща методична розробка» з досвіду роботи педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти».  

В обласному етапі фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів «Світ дошкілля» 

у 2021 р. брали участь – 57 ЗДО, серед яких переможцями стали: 

– у номінації «Медіаосвіта в сучасному освітньому процесі закладів дошкільної 

освіти»: Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 «Золотий ключик» 

Конотопської міської ради (I місце); Липоводолинський заклад дошкільної освіти «Веселка» 

Липоводолинської селищної ради Роменського району; Охтирський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Струмочок» Охтирської міської ради (II місце); Комунальна установа 

Сумський навчально-виховний комплекс: «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад № 11 «Журавонька» м. Суми (III місце);  

– у номінації «Практичні аспекти впровадження інклюзивної освіти в закладів 

дошкільної освіти»: Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Веселка» 

Роменської міської ради (I місце); Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку 

дитини) № 36 «Червоненька квіточка» Сумської міської ради (II місце); Конотопський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 «Веселка» Конотопської міської ради, 

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Теремок» Охтирської міської ради 

(II місце); Глухівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Журавка» Глухівської 

міської ради» (III місце); Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 «Незабудка» Шосткинської міської 

ради(III місце); 

– у номінації «Інноваційний світ дошкіллля»: Охтирський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради (I місце); Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 31 «Ягідка» м. Суми (II місце), Буринський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Ромашка» Буринської міської ради Конотопського 

району (II місце), Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 9 «Десняночка» Шосткинської міської ради (II місце); 

Ворожбянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок» Ворожбянської міської 

ради Сумського району (III місце), Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 10 «Ялинка» Конотопської міської ради (III місце), Комунальний дошкільний 

навчальний заклад «Пролісок» Боромлянської сільської ради Охтирського району  

(III місце), Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Дзвіночок» 

Роменської міської ради (III місце).  

– у номінації «Краща методична розробка» з досвіду роботи педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти»: Сумська спеціальна початкова школа № 31 Сумської міської 

ради (I місце); Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Зірочка» 

Білопільської міської ради Сумського району (II місце), Конотопський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 14 «Калинка» Конотопської міської ради (II місце), 

Роменський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Оленка» Роменської міської ради (II 
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місце); Миропільський дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) Миропільської сільської 

ради Сумського району (III місце), Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Теремок» Шосткинської 

міської ради (III місце). 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 23.02.2021 № 78-ОД «Про проведення обласного конкурсу на кращий 

Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти у 2021 році», з метою розширення мережі 

інформаційних ресурсів для формування єдиного Інтернет-середовища системи дошкільної 

освіти, підтримки діяльності сучасного закладу дошкільної освіти, у період із 29.03.2021 до 

02.04.2021 проведено ІІ (обласний) етап конкурсу на кращий Інтернет-сайт закладу 

дошкільної освіти. 

В обласному конкурсі на кращий Інтернет-сайт закладу дошкільної освіти у  

2021 р. брали участь – 20 ЗДО, серед яких переможцями стали: 

– у номінації «Сайт закладу дошкільної освіти» – Сумський дошкільний навчальний 

заклад (центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради;  

– у номінації «Сайт навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа – 

дошкільний навчальний заклад» – Білопільський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад № 3 Білопільської 

міської ради Сумського району.  

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 18.05.2021 № 269-ОД «Про проведення обласного огляду-конкурсу на 

кращу організацію оздоровлення дітей улітку в закладах дошкільної освіти у 2021 році», з 

метою збереження та зміцнення фізичного здоров’я, забезпечення змістовного літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей дошкільного віку, у період з 02.09.2021 до 10.09.2021 

проведено обласний етап огляду-конкурсу на кращу організацію оздоровлення дітей улітку в 

закладах дошкільної освіти у 2021 році. 

В обласному огляді-конкурсі на кращу організацію оздоровлення дітей улітку в закладі 

дошкільної освіти у 2021 р. брали участь – 25 ЗДО, серед яких переможцями стали: 

– у номінації «Міський заклад дошкільної освіти» – Сумський дошкільний навчальний 

заклад (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської міської ради; 

– у номінації «Сільський заклад дошкільної освіти» – Комунальний заклад 

Есманьської селищної ради «Есманьський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Чайка» 

Шосткинського району. 

 

5.6. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 

 

Роботу за напрямом «здібні, обдаровані, талановиті» КЗ СОІППО, протягом 2021 р., 

організовував у контексті обласної науково-методичної проблеми «Забезпечення якісної 

освіти засобами педагогічної інноватики як важливого чинника в реалізації державних 

освітніх ініціатив, спрямованих на формування компетентного випускника нової української 

школи». 

Методична робота, у процесі планування на різних рівнях організації, була 

зорієнтована на виконання функцій: планування, діагностування, прогностичності, 

моделювання, інформування, відновлення, контролю, корегування, пропаганди, серед яких 

одним із домінуючих напрямів був і залишається – робота з виявлення, підтримки, розвитку 

обдарованої учнівської молоді, створення відповідного навчально-виховного середовища – 

певного осередку успіху. 

Згідно з цим, навчально-методичний відділ координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку КЗ СОІППО, з метою розширення форм методичної співпраці, 

відповідно до підписаної угоди, співпрацює з Інститутом обдарованої дитини Національної 

Академії педагогічних наук України (договір про співпрацю № 172012 від 06.11.2012). 
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З метою ознайомлення педагогів із досвідом роботи з обдарованими дітьми, 

особливостями проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, навчально-методичним 

відділом координації освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ СОІППО, під 

керівництвом Удовиченко І.В., проректора з науково-педагогічної та методичної роботи, 

доктора педагогічних наук, доцента, було організовано та проведено різні організаційно-

методичні, інформаційно-роз’яснювальні заходи (таблиця 5.6.1). 

 

Таблиця 5.6.1 

Форми організаційно-методичної діяльності 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата  

проведення 

Загальна 

кількість  

переглядів 

(учасників) 

Форма 

підбиття 

підсумків  
 

1 2 3 4 5 6 

Обласні семінари, методичні порадники 

1 Свєтлова Т.В. Обласний науково-методичний 

семінар  
Формування математичної грамотності 

учнів у процесі навчання математики 

12.02.2021 356 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

2 Попов В.Д. Обласний семінар 

Роль практико-орієнтованих завдань 

картографічного змісту з географії у 

формуванні просторової 

компетентності учнів 

23.03.2020 377 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

3 Кісільова М.В. Обласний семінар 

STEM-технології під час вивчення 

освітньої галузі «Природознавство» 

12.04.2021 269 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

4 Метейко А.В., 

Коростіль Л.А. 
Обласний семінар 

Кабінет хімії/STEM-лабораторія – 

безпечна. територія закладу загальної 

середньої освіти 

20.04.2021 280 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

5 Свєтлова Т.В. Обласний науково-методичний 

семінар  
Формування та розвиток дослідницької 

компетентності учнів у процесі 

навчання математики 

28.04.2021 309 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

6 Третьякова О.В. Методичний порадник 

Організаційно-методичні аспекти 

підготовки учнів закладів загальної 

середньої освіти до участі у Всеукра-

їнській учнівській олімпіаді з історії 

14.09.2021 338 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

7 Сердюк О.П. Методичний порадник 

Формування предметної мистецької 

компетентності в учнів на уроках 

мистецтва 

16.09.2021 218 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

8 Кісільова М.В. Методичний порадник 

Методика розв’язування задач з 

генетики та молекулярної біології 

24.09.2021 343 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

9 Черненко О.П. Обласний семінар 

Середовища програмування як засіб 

навчання учнів основам програмування 

29.09.2021 286 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

10 Коренева І.В. Обласний онлайн-семінар 
Організаційно-методичне забезпечення 

II етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання у 2020-

2021 навчальному році 

06.10.2021 402 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 
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1 2 3 4 5 6 

11 Удовиченко І.В., 

Светлова Т.В. 
Обласний семінар 

Підготовка учнів закладів загальної 

середньої освіти до інтелектуальних 

математичних змагань: організаційно-

методичні аспекти 

07.10.2021 313 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

12 Кононенко О.В. Обласний методичний семінар-

практикум  
Організаційно-методичні аспекти 

підготовки учнів закладів освіти до 

участі у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з української мови та 

літератури та мовно-літературних 

конкурсах 

08.10.2021 391 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

13 Третьякова О.В. Обласний семінар 

Методичні аспекти формування знань 

про історичну особистість в учнів на 

уроках історії 

12.10.2021 191 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

14 Метейко А.В. Обласний науково-методичний 

семінар 

Формування хімічної компетентності 

споживача в учнів закладів загальної 

середньої освіти 

19.10.2021 287 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

15 Попов В.Д. Обласний семінар 

Використання запитань інтегрованого 

змісту як умова формування 

світоглядних орієнтацій учнів на 

уроках географії та економіки 

27.10.2021 205 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

18 Свєтлова Т.В. Обласний семінар  

Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру» у 2021-2022 н.р.: 

організаційно методичні аспекти 

29.11.2021 155 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

Обласні наради, обласні творчі групи 

1 Удовиченко І.В., 

Сущенко А.О., 

Сукачова Н.М. 

Обласна інструктивно-методична 

нарада 

Особливості організації роботи відділів 

освіти, закладів загальної середньої 

освіти з проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та 

інтелектуальних змагань» 

13.10.2021 47 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

2 Кісільова М.В. Обласна творча група вчителів 

біології 

Наукові дослідження учнів на уроках 

біології та екології 

28.05.2021 8 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

3 Кісільова М.В. Обласна творча група вчителів 

біології 

Наукові дослідження учнів на уроках 

біології та екології 

18.11.2021 8 Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

 

З метою участі учнів області у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах, 

турнірах, методистами навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку КЗ СОІППО здійснена організація та проведення заходів (таблиця 

5.6.2). 
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Таблиця 5.6.2 

Результативність учнів у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних іграх, 

конкурсах, турнірах 
 

№ 

з/п 
Статус заходу Назва заходу 

Загальна 

кількість 

учасників 

Кількість переможців, призових 

дипломів 

(І, ІІ, ІІІ ступенів) 

1 Міжнародний Міжнародний україно-

естонський проєкт «Міксіке» 

130 20 дипломів 

2 Міжнародний Міжнародний математичний 

конкурс «Кенгуру» 

10421 

учнів з 

245 

закладів 

Відмінний результат – 1218 

Добрий результат – 3697 

Учасники – 5506 

Якість – 47% 

3 Міжнародний IV етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

23 І ступеня – 2 дипломи 

ІІ ступеня – 5 дипломів 

ІІІ ступеня – 6 дипломів 

 

ІІ ступеня (учні ПТО) – 2 дипломи 

4 Всеукраїнський Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!»  

10 номінація «Література» – один 

переможець;  

номінація «Історія України і 

державотворення» – один 

переможець. 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 № 1175 «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році», 

наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 

29.09.2020 № 394-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2020-2021 навчальному році» в області проведено І, ІІ етапи 

Всеукраїнських учнівських олімпіад відповідно до поданих заявок: з математики, біології, 

фізики, історії, правознавства, хімії, географії, української мови і літератури, інформатики, 

інформаційних технологій, трудового навчання, економіки, англійської мови, німецької 

мови, французької мови, російської мови і літератури, астрономії, екології. 

Олімпіадні змагання в області відбулися з дотриманням законодавства України в 

частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до графіка: І етап охопив 

59 354 учні; ІІ етап – 4 844 учні закладів загальної середньої освіти області, згідно з 

поданими звітами від органів управління освітою адміністративно-територіальних одиниць 

області 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 11.11.2020 № 1398 

«Про внесення змін до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси 

з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності», Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації від 03.12.2020 № 500-ОД «Про скасування 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-

2021 навчальному році», з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Сумської області, 

ураховуючи особливості організації й проведення обласного етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів скасовано у зв’язку з запровадженням карантину для закладів освіти 

усіх типів. 
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За напрямом роботи з обдарованою учнівською молоддю, на допомогу педагогам 

області, надруковано:  

Udovychenko I. V. Teaching geography to students at the profile level by means of the course 

«Lean-logistics in geography» Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу 

обдарованої особистості : збірник наукових статей : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-

практичної онлайн конференції (03 жовтня 2021). Київ. Інститут обдарованої дитини НАПН 

України, 2021. С. 161–165.  

Каленик О. В. Готовність до роботи з обдарованою учнівською молоддю. Інноваційні 

технологій розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти : збірник наукових статей : матеріали V Усеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (27 травня 2021 року) / за заг. ред.  

Г. В. Єфремової. Суми, 2021. С. 487–489. 

Каленик О. В. Креативне мислення обдарованої учнівської молоді. Освіта Сумщини. 

2021. № 2 (50). С. 54–56. 

Карпуша В. М. Виявлення та підготовка обдарованих учнів до участі в I та II етапах 

всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Освіта Сумщини. 2021. № 2 (50). С. 39–47. 

Кісільова М. В. Формування дослідної діяльності учнів на уроках біології шляхом 

залучення їх до виконання навчальних проєктів. Results of modern scientific research and 

developmen : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (02-04 травня 2021 

року). Мадрид, Іспанія. 2021. С. 283–288. 

Коренева І. В. Проєктна діяльність в умовах дистанційної освіти // науково-методичний 

журнал «Трудова підготовка в рідній школі». – 2021. – № 3 (151) 2021. – С.37-41 

Коренева І. В. Трудовий олімп Сумщини. Інноваційні технологій розвитку 

особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник 

наукових статей : матеріали V Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 

травня 2021 року) / за заг. ред. Г. В. Єфремової. – Суми, 2021. С. 124–128. 

Метейко А. В., Коростіль Л. А. Збірник тестів для поточного контролю з хімії.  

11 клас : дидактичні матеріали / упор. А. В. Метейко, Л. А. Коростіль. Суми: ФОП  

Цьома С. П., 2021. 92 с. 

Метейко А. В., Коростіль Л. А. Виконання практичної складової навчальної програми з 

хімії в умовах дистанційної та змішаної форм навчання Особистісно-професійна 

компетентність педагога : теорія і практика : матеріали V Всеукраїнської науково-

методичної конференції (04 березня 2021 року) / за заг. ред. Л. В. Сєрих. Суми : НІКО, 2021. 

С. 174–178. 

Метейко А. В., Коростіль Л. А. Збірник тестів для поточного контролю з хімії.  

9 клас : дидактичні матеріали / упор. А. В. Метейко, Л. А. Коростіль. Суми : ФОП Цьома 

С. П., 2021. 70 с. 

Попов В. Д. Роль практико-орієнтовних завдань картографічного змісту у формуванні 

картографічної компетентності учнів. Science and education: problems, prospects and 

innovations : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. (26-28 травня 2021 

року). Кіото, Японія. 2021. С. 508–517.  

Свєтлова Т. В. Формування математичної компетентності учнів у процесі підготовки 

до PISA –2022. Освіта Сумщини. 2021. № 2 (50). С. 24-31. 

Свєтлова Т. В. Проєктна діяльність як засіб STEM-навчання. Освіта Сумщини. 2021. № 

3. С. 11–15. 

Третьякова О. В. Візуалізація як засіб формування предметної компетентності учнів 

на уроках суспільних дисциплін Освіта Сумщини. 2021. № 3 (51). С.26–28. 

Третьякова О. В. Практикум з правознавства : збірник завдань / упор.  

О.В. Третьякова; за ред. І.В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 72 с. 

Чхайло Л. М. Формування літературної компетентності учнів засобами застосування 

біоадекватної технології на уроках зарубіжної літератури. Освіта Сумщини. 2021. № 2 (50). 

С. 20–24. 
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5.7. Науково-методичний супровід виховної роботи 
 

Система виховної роботи в ЗЗСО області спрямована на формування суспільної 

потреби у вихованні особистості, соціальної активності та громадянської свідомості молоді, 

що зафіксовано в Конституції України, законах України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Постанові Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 № 896 «Про 

Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Указі Президента 

України від 25.01.2012 № 32/2012 «Питання сприяння розвитку громадянського суспільства 

в Україні», у Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності, Концепції громадянської освіти в школах України, Національній 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, у Державному стандарті базової і 

повної середньої освіти, в Основних орієнтирах виховання учнів 1-11-х класів 

загальноосвітніх закладів України. 

Головними завданнями науково-методичної роботи в КЗ СОІППО у 2021 р. за 

напрямом «Виховна робота» окреслено підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

надання дієвої допомоги педагогічним працівникам у формуванні їх професійної 

компетентності, а саме: ознайомлення педагогів із результатами наукових досліджень, 

матеріалами передового педагогічного досвіду з виховної роботи, з інноваційними формами 

й методами виховної роботи в ЗЗСО області. 

У 2021 р., відповідно до плану роботи КЗ СОІППО, проведено обласні онлайн- 

семінари (таблиця 5.7.1). 

Таблиця 5.7.1 

Форми організації науково-методичної роботи за напрямом «Виховна робота» 
 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Кількість 

переглядів 

Форма 

підбиття 

підсумків 

1 Блужан Т.В. Обласний семінар 

Формування здорового способу життя 

учнівської молоді в сучасних умовах: 

виховний аспект 

28.01.2021 213 Методичні 

рекомендації 

2 Блужан Т.В. Обласний семінар  
Формування патріотичної особистості 

як першооснова виховної та 

позанавчальної роботи в закладі 

загальної середньої освіти 

18.03.2021 172 Методичні 

рекомендації 

3 Бужан Т.В. Обласний семінар 

Екологічне виховання як засіб 

формування життєвих компетентностей 

особистості школяра 

25.05.2021 140 Методичні 

рекомендації 

4 Блужан Т.В. Обласний семінар 

Батьківські збори як складова роботи з 

батьками 

22.10.2021 180 Методичні 

рекомендації 

 

На допомогу в організації виховного процесу учнів під час карантинних заходів для 

заступників директорів з виховної роботи, класних керівників та педагогів-організаторів на 

сайті КЗ СОІППО в рубриці «Сторінка методиста» розміщено корисні матеріали: 

[Електронний ресурс.]. – Режим доступу: http://www.soippo.edu.ua/index.php/ 

storinkametodysta?id=468:2013-06-04-12-07-21 (дата звернення 22.10.2021): 

 Всесвітній День вишиванки; 

 Всесвітній День снігу; 

 День без тютюну; 

 День вшанування пам’яті Героїв Крут; 

 День захисту дітей; 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/%20storinkametodysta?id=468:2013-06-04-12-07-21
http://www.soippo.edu.ua/index.php/%20storinkametodysta?id=468:2013-06-04-12-07-21
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 День Соборності України  

 Леся Українка; 

 Міжнародний день Землі; 

 Міжнародний День обіймів; 

 Міжнародний день сім'ї; 

 Міжнародний День української мови; 

 Міжнародний День пам’яті жертв голокосту; 

 Трагедія Бабиного Яру; 

 Фотоквест «День сміху». 

З метою поширення корисної інформації для заступників директорів з виховної роботи 

закладів загальної середньої освіти області у мережі Facebook створено групу «Заступники 

директорів Сумщини – єднаймося», яка постійно оновлюється. URL: https://www.facebook. 

com/groups/366109167857885  

Протягом року надано консультації керівникам закладів загальної середньої освіти, 

заступникам директорів з виховної роботи, педагогам-організаторам закладів загальної 

середньої освіти області з питань організації виховного процесу: планування, контролю та 

аналізу виховної діяльності, організації роботи органів учнівського самоврядування, 

національно-патріотичного виховання учнів, організації роботи з учнями «групи ризику» 

тощо. 

Для забезпечення відповідного рівня підвищення кваліфікації протягом 2021 року в КЗ 

СОІППО здійснено підвищення кваліфікації керівних кадрів за категоріями: 
– заступники з виховної роботи; 

– педагоги-організатори; 

– вихователі груп продовженого дня; 

– керівники гуртків. 

З метою забезпечення безперервної післядипломної освіти за напрямом «Виховна 

робота» до навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації заступників директорів з 

виховної роботи для розгляду включено питання, що стосуються сучасної методики 

організації виховної роботи в ЗЗСО, а саме:  
– державна політика у сферах соціалізації та виховання в сучасних умовах; 

– взаємодія різних факторів соціалізації;  

– загальна характеристика провідних методів та технологій процесу виховання; 

– методика організації педагогічної взаємодії (масової, міжгрупової, групової та 

індивідуальної) у життєдіяльності інститутів виховання; 

– особливості національно-родинного та патріотичного виховання особистості; 

– розвиток дитини в умовах особистісно зорієнтованого виховання; 

– партнерство школи і сім’ї – розвиток творчої особистості; 

– громадянське виховання особистості в умовах розвитку української державності; 

– учнівське самоврядування: історико-ретроспективний аналіз. 

З метою підвищення фахового рівня підготовки слухачів курсів проведено спецкурси: 

– «Формування соціально-громадянської компетентності особистості засобом 

превентивного виховання в умовах Нової української школи»; 

– «Уроки здорового харчування у закладах освіти». 

З метою надання дієвої допомоги педагогічним працівникам ЗЗСО у формуванні їх 

професійної компетентності, ознайомлення педагогів із результатами наукових досліджень, з 

інноваційними формами й методами виховної роботи КЗ СОІППО підготовлено й видано 

методичні посібники, брошури, надруковано статті: 

Блужан Т. В. Засоби реалізації національно-патріотичного виховання в закладі 

загальної середньої освіти. Освіта Сумщини № 1 (49). 2021. С. 12–14. 

Блужан Т. В. Екологічне виховання як засіб формування життєвих компетентностей 

особистості школяра. Освіта Сумщини. № 2 (50). 2021. С. 12–14. 
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Блужан Т. В. Планування національно-патріотичного виховання в закладі загальної 

середньої освіти : методичні рекомендації / упор. Т. В. Блужан; за ред. І. В. Удовиченко. 

Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 59 с. 

Блужан Т. В. Робота класного керівника в умовах дистанційного навчання з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій : методичні рекомендації / упор.  

Т. В. Блужан, за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 32 с. 

 

5.8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 
 

Сучасна дошкільна освіта є цілісною системою розвитку дітей раннього та 

дошкільного віку, що ґрунтується на принципах якості та доступності. Зміст дошкільної 

освіти органічно пов’язаний з ідеями Нової української школи, забезпечує наступність між 

дошкільною та початковою освітою в умовах шкільної реформи.  

Протягом 2021 року ЗДО області спрямовували свою діяльність на створення та 

забезпечення здорового, безпечного, комфортного середовища для всіх учасників 

освітнього процесу, підвищення якості освітньої діяльності.  

Діяльність методичної служби Сумської області у 2021 році спрямована на 

забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, упровадження у практику цілісного 

підходу до розвитку особистості, формування творчої людини, гармонійно розвиненої, 

компетентної та здорової особистості; упровадження сучасних інноваційних моделей 

освітнього процесу; створення оптимальних умов для якісного професійного зростання 

педагогічних, управлінських, методичних кадрів області, формування інноваційної культури 

педагога та якісне й ефективне розв’язання поставлених науково-методичних завдань для 

досягнення нової сучасної якості дошкільної освіти. 

З метою успішного виконання поставлених завдань методичний супровід діяльності 

системи дошкільної освіти регіону забезпечувався засобами підготовки та проведення 

різноманітних форм методичної роботи, обласних науково-методичних заходів, дидактико-

педагогічного забезпечення освітнього процесу, упровадження в педагогічний процес ЗДО 

сучасних експериментально апробованих освітніх технологій що сприяє якісному оновленню 

змісту освітнього процесу в ЗДО, забезпеченню активної пізнавальної, комунікативної, 

продуктивної діяльності, розвитку творчого та навичок самостійного критичного мислення у 

дітей, є основою реалізації особистісно орієнтованої моделі розвитку дитини та створює 

передумови для наступності у роботі дошкільної і початкової ланок освіти (таблиця 5.8.1, 

таблиця 5.8.2). 

Таблиця 5.8.1 

Форми організації науково-методичної роботи за напрямом «Дошкільна освіта» 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість  

переглядів 

Форма 

підбиття 

підсумків 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Міщенко Л.Б. Обласний семінар  
STREAM-освіта дошкільників в 

освітньому процесі закладу дошкільної 

освіти 

17.03.2021 709 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Міщенко Л.Б. Обласна школа педагогічної 

майстерності 

Особливості організації особистісно 

зорієнтованого освітнього процесу в 

групах раннього віку 

31.03.2021 578 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Міщенко Л.Б. Обласний семінар 

Освітнє середовище – значимий чинник 

модернізації освітнього процесу закладу 

дошкільної освіти» 

23.04.2021 1005 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 
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4 Міщенко Л.Б. Обласний семінар 

Актуальні аспекти взаємодії з родинами 

вихованців в умовах осучаснення 

дошкільної освіти 

 

18.05.2021 967 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Міщенко Л.Б. Обласний семінар 

Актуальні питання організації освітнього 

процесу в закладах дошкільної освіти  

09.09.2021 1061 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

6 Міщенко Л.Б. Обласний семінар 

Медіаосвіта в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти 

20.10.2021 884 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

7 Міщенко Л.Б. Обласна школа педагогічної 

майстерності 

 «Особистісно орієнтований освітній 

процес в групах раннього віку на основі 

середовищної моделі» 

17.11.2021 570 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

 

Таблиця 5.8.2 

Форми організації навчально-методичної роботи за напрямом «Дошкільна освіта» 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

учасників 

Форма 

підбиття 

підсумків 

1 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 1. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» –1 

29.01.2021 18 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 1. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» –1 

25.02.2021 18 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 2. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» –1 

27.05.2021 18 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 2. Сесія 2. 

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» –1 

10.06.2021 18 Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 3. Сесія 1.  

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» –1 

25.11.2021 18 Прес-реліз, 

метлодичні 

рекомендації на 

сайті СОІППО 

6 Удовиченко І.В., 

Міщенко Л.Б. 
Обласний LEGO – практикум  

(марафон) # 3. Сесія 2.  

«Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» –1 

16.12.2021 18 Прес-реліз, 

метлодичні 

рекомендації на 

сайті СОІППО 

 

Одним із основних завдань забезпечення якісної дошкільної освіти є трансформування 

наукових ідей у педагогічну практику. У 2021 році педагоги ЗДО використовували у 

практичній діяльності, окрім традиційних методик розвитку та виховання дошкільників, 

більше ніж 50 інноваційних технологій. 

Забезпеченню своєчасного і повноцінного розвитку дитячої особистості з перших років 

життя сприяє впровадження в освітній процес ЗДО області сучасних експериментально 

апробованих освітніх технологій: мовленнєвого розвитку «Методика застосування 

https://youtu.be/0Z-Lw9M966M
https://youtu.be/0Z-Lw9M966M
https://youtu.be/0Z-Lw9M966M
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коректурних таблиць у роботі з дітьми з метою формування інтелектуально-мовленнєвих 

знань», «Сторітелінг – мистецтво складання і розповідання захопливих історій»; «STREAM – 

освіта для дітей дошкільного віку»; «Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння 

інформації»; «PERSONA DOLLS» – засіб соціалізації дитини в сучасному ЗДО; «Технологія 

сприймання художніх творів у роботі з дітьми раннього віку»; «Стіни, стеля та підлога, які 

говорять»; «Нейробіка – гімнастика для мозку»; «Дошкільнятам – освіта для сталого 

розвитку»; технології фізкультурно-оздоровчого спрямування: оздоровча Суджок-

технологія, інноваційна технологія «Школа розумного руху». 

Протягом 2021 року педагоги ЗДО Сумщини брали активну участь у міжнародних та 

всеукраїнських проєктах. 

Відповідно до меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти між 

Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun International» 

(Нідерланди), з метою впровадження в освітній процес ЗДО основ соціальної та фінансової 

освіти дітей дошкільного віку області продовжено роботу щодо інтеграції в освітній процес 

основ соціальної і фінансової грамотності дошкільників за програмою «Афлатот». Базові 

ЗДО напрацьовували навчально-методичне та дидактичне забезпечення, поповнювали 

розвивально-пізнавальне та ігрове середовище, обмінювалися досвідом упровадження 

програми, ділилися своїми напрацюваннями за програмою «Афлатот» серед ЗДО області. У 

2020-2021 н.р. 46 ЗДО області приєдналися до інших закладів щодо впровадження програми. 

З метою реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і 

науки України та компанією The LEGO Foundation (проєкт «Сприяння освіті») щодо 

впровадження в освітній процес ЗДО ігрових та діяльнісних методів навчання з 2019 року  

10 ЗДО Сумської, Охтирської, Роменської міських, Недригайлівської селищної та 

Боромлянської територіальних громад беруть участь у зазначеному вище проєкті. У 2021 

році для педагогів ЗДО області, учасників проєкту, проведено сім тренінгів-навчань в 

онлайн-форматі.  

У 2021 році з метою використання ігрових та діяльнісних методів навчання проведено 

чотири обласних LEGO – практикумів «Педагогіка гри у закладах дошкільної освіти». 

Педагоги базових закладів узяли участь у Всеукраїнському фестивалі гри, навчання та 

натхнення «Play Fest» (The LEGO Foundation), реалізувавши проєкти з теми навчання 

«Книга, що оживає». Заклади – учасники проєкту від Сумської області отримали дипломи 

фестивалю в таких номінаціях: «Казкові історії маленьких мрійників» – Сумський 

дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської 

міської ради; «Історії про найголовніше» – Сумський дошкільний навчальний заклад (центр 

розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради; «Фантастичні книгомандри» – 

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської 

міської ради; «Чарівний світ казкових історій» – Боромлянський дошкільний навчальний 

заклад «Пролісок» Боромлянської сільської ради; «Від творців книг до творців майбутнього» 

– Роменський дошкільний навчальний заклад № 8 «Дзвіночок» Роменської міської ради; 

«Магія, талант та наполегливість» – Недригайлівський дошкільний навчальний заклад 

«Барвінок» Недригайлівської селищної ради; «Творці історій, що оживають» – Центр 

розвитку дитини «Калинка» Охтирської міської ради; «Дива, які ми творимо» – дошкільний 

навчальний заклад «Берізка» Охтирської міської ради; «Казки, що оживають» – Охтирський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Охтирської міської ради; «Талановиті 

та натхненні» – Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Веселка» 

Роменської міської ради. 

У 2021 році у рамках інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня з теми 

«Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогененезу» 

період: на 2019-2022 рр.» продовжувала працювати обласна педагогічна студія «Педагогічні 

умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогененезу», керівництво якої 

здійснював КЗ СОІППО, що дозволило обмінюватися напрацюваннями з досвіду роботи 

педагогам ЗДО на обласному та всеукраїнському рівнях. У березні 2021 року в онлайн-
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форматі проведено засідання студії з проблеми «Особливості організації особистісно 

зорієнтованого освітнього процесу в групах раннього віку».  

У червні 2021 року на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал» досвід 

педагогів Сумської області представлено Рагозіною В.В., провідним науковим 

співробітником лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України, к.пед.н., куратором проєкту в Сумській області з проблеми «Технологія 

сприймання художніх творів у роботі з дітьми раннього віку: успішний досвід закладів 

дошкільної освіти». 

В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється Міністерством 

освіти і науки України, важливим завданням є забезпечення наступності між дошкільною та 

початковою ланками освіти. Саме таку функцію виконує освітня програма «Впевнений 

старт» для дітей старшого дошкільного віку, за якою у 2021 році працювало 69 закладів 

дошкільної освіти області. Упроваджуючи в практичну діяльність навчально-методичний 

комплект «Впевнений старт», педагоги області забезпечують сучасні підходи до організації 

освітнього процесу в ЗДО. З метою ознайомлення та залучення до впровадження нової 

програми розвитку дітей молодшого дошкільного віку «Впевнений старт» для педагогів ЗДО 

області проведено у форматі онлайн науково-методичний cемінар «Впевнений старт: 

молодший дошкільний вік». 

У 46 закладах дошкільної освіти області впроваджується програма «STREAM-освіта 

або Стежинки у Всесвіт». З метою ознайомлення з особливостями та досвідом впровадження 

Програми проведено обласний онлайн-семінар «STREAM-освіта дошкільників в освітньому 

процесі закладу дошкільної освіти». 

На Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2021» Сумський дошкільний 

навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» нагороджено 

Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України за вагомий внесок у 

забезпечення сучасного розвитку національної освіти і науки та дипломом за активну участь 

та професійну презентацію освітніх і наукових досягнень; дипломом та срібною медаллю в 

номінації «Сучасна інклюзивна освіта: кращі практики, розробки і підготовка кадрів». 

З метою ознайомлення педагогів із сучасними підходами в організації освітнього 

процесу в ЗДО методичною службою КЗ СОІППО проведено обласні онлайн-семінари: 

«Упровадження технологій художньо-творчого розвитку в арт-освіті дітей дошкільного віку» 

та «Арт-освіта дітей дошкільного віку: свобода, творчість, інтеграція»; обласні методичні 

етери «Методична служба – педагогу: коротко про освітні програми», «Освітнє середовище – 

значимий чинник модернізації освітнього процесу закладу дошкільної освіти», «Актуальні 

аспекти взаємодії з родинами вихованців в умовах осучаснення дошкільної освіти». 

КЗ СОІППО надає методичну допомогу щодо опанування новітніх програм 

педагогічними працівниками ЗДО у 2021 році (Програма розвитку дитини від народження до 

шести/семи років «Я у Світі» – 234 заклади дошкільної освіти області; освітня програма 

«Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку – 36 закладів; «Впевнений старт» 

для дітей молодшого дошкільного віку – 38 закладів; парціальна освітня програма 

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» – 41 заклад; парціальна програма з розвитку 

соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6 (7) років «Вчимося жити разом» – 

21 заклад; Програма розвитку дитини від 2 до 6 років «Безмежний світ гри з LEGO» – 31 

заклад). 

Продовжено упровадження в ЗДО дистанційних застосунків (Skype-, Zoom-

платформи; взаємодія через ресурси Viber, WhatsApp, форуми, чати, вебсервіси, фейсбук, 

електронну пошту).  

Для педагогів розроблено рекомендації щодо цікавої та змістовної організації дозвілля 

дітей дошкільного віку, поради, лайфхаки, алгоритми. 

З метою надання дієвої допомоги педагогічним працівникам у формуванні їх 

професійної компетентності, ознайомлення педагогів із результатами наукових досліджень, з 
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інноваційними формами й методами роботи в закладах дошкільної освіти КЗ СОІППО 

підготовлено й видано: 

Міщенко Л. Б. Дистанційний формат взаємодії у закладі дошкільної освіти: методичні 

рекомендації. Освіта Сумщини. 2021. № 1 (49). С. 51–60. 

Міщенко Л. Б. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами арт-

освітніх технік образотворення: методичний посібник / укл. Л. Б. Міщенко. Суми : Ніко, 

2021. 50 с. 

Міщенко Л. Б. Предметно-ігрове середовище в групах раннього віку. Освіта Сумщини. 

2021. № 2 (50). С. 69–71. 

Міщенко Л. Б. Ганжа Н. П. Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі 

Сумщини. Освіта Сумщини. 2021. № 3 (51). С. 66–72. 

Міщенко Л. Б. Організація гурткової роботи фізкультурно-оздоровчого напряму в 

закладі дошкільної освіти / укл. Л. Б. Міщенко; за ред. І. В. Удовиченко. Суми : Ніко, 2021. 

277с. 

Міщенко Л.Б. Розвивальне освітнє середовище в закладі дошкільної освіти: 

методичний посібник / укл. Л. Б. Міщенко; за ред. І. В. Удовиченко. Суми. Ніко: 2021. 50 с. 

На допомогу педагогам області – постійне оновлення мобільної сторінки методиста на 

сайті КЗ СОІППО, де протягом року було висвітлено прес-релізи, прес-анонси, інформації. 
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РОЗДІЛ VІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Наукова діяльність Інституту полягає в пошуковій діяльності, що виражається у 

самостійних творчих дослідженнях науково-педагогічних та педагогічних працівників із питань 

адміністративного менеджменту, психологічного супроводу, дидактичних основ, методології, 

змісту, теорії освіти та виховання, управління освітньої галузі.  

КЗ СОІППО має достатній кадровий та науково-педагогічний потенціал: 4 доктори наук, 

32 кандидати наук. У 2021 році отримав вчене звання професора Д. В. Кудінов, доктор 

історичних наук, професор кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту; вчене звання 

доцента отримали: Л. П. Івашина, кандидат наук з державного управління, старший викладач 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, В. М. Успенська, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри теорії і методики змісту освіти, та С. В. Драновська, кандидат педагогічних 

наук, в. о. завідувача кафедри соціально-гуманітарної освіти. Успішно захистила кандидатську 

дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук С. В. Кода, старший 

викладач кафедри теорії і методики змісту освіти. Науковий ступінь доктора філософії отримала 

К. В. Діхнич, методист навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку. 

Головним завданням Інститут вбачає забезпечення високої якості післядипломної освіти, 

готовності працівників галузі освіти Сумської області до професійної самореалізації в умовах 

модернізації системи освіти через досягнення ними високого особистісного, професійного та 

науково-методичного рівня компетентності та створення умов для неперервної освіти 

педагогічних кадрів регіону. З метою виконання поставлених завдань в Інституті діє 

довгострокова Концепція діяльності та розвитку на 2016–2021 роки.  

У 2021 році науково-педагогічний колектив КЗ СОІППО продовжував роботу над 

реалізацією науково-дослідної теми «Теоретико-методичні засади розвитку особистісно-

професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти», що 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017 № 639 «Про проведення 

дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу «Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» (2017-2021 роки). З метою забезпечення реалізації наукової 

теми діє Центр компетентнісно-орієнтованої освіти (керівник – д. психол. н., професор 

А. В. Вознюк). 

З метою реалізації наукової теми Інституту затверджено наукові теми кафедр терміном дії 

на 2017–2021 роки: 

– «Компетентнісний підхід до електронного навчання у системі післядипломної 

педагогічної освіти» (кафедра освітніх та інформаційних технологій); 

– «Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів дошкільної, початкової, 

повної загальної та позашкільної освіти» (кафедра теорії і методики змісту освіти); 

– «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в 

умовах післядипломної освіти», «Реалізація компетентнісно-орієнтованої освіти керівників 

навчальних закладів» (кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту); 

– «Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін» (кафедра психології); 

– «Науково-методичний супровід розвитку соціально-громадянських компетентностей 

педагогів НУШ» (кафедра соціально-гуманітарної освіти).  

Відповідно до наказу КЗ СОІППО від 23.03.2017 № 41-ОД «Про створення Центру 

компетентнісно-орієнтованої освіти Інституту» та з метою організації та забезпечення реалізації 

наукової теми діє Центр компетентнісно-орієнтованої освіти Інституту, яким розроблено 

нормативно-правове й інформаційно-методичне забезпечення наукової роботи (наказ КЗ 

СОІППО від 01.09.2017 № 110-ОД «Про організацію дослідно-експериментальної роботи»); 

розроблено Концепцію розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі 

післядипломної педагогічної освіти; визначено зміст та компоненти особистісно-професійної 

компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної освіти; розроблено модель 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної 

педагогічної освіти, яка складається з трьох блоків: структури особистісно-професійної 
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компетентності педагога; показників рівнів розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога; організаційно-методичних умов розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога.  

Центром компетентнісно-орієнтованої освіти налагоджено співпрацю з установами, які 

здійснюють науково-методичний супровід, наукове консультування та організаційну допомогу в 

рамках проведення дослідно-експериментальної роботи, серед яких: Державна наукова установа 

«Інститут модернізації змісту освіти, Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, Національний педагогічний університет ім. М. П. 

Драгоманова. 

13 травня 2021 року у Міністерстві освіти і науки України відбувся успішний захист Звіту 

ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи. Науково-методична комісія 

Науково-методичної ради Міністерства відзначила високий рівень підготовки звіту з наукової 

теми, а також затвердила програму IV (узагальнювального) етапу дослідно-експериментальної 

роботи. 

09 грудня 2021 року у Міністерстві освіти і науки України відбувся успішний захист Звіту 

про завершення дослідно-експериментальної роботи за темою «Теоретико-методичні засади 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної педагогічної 

освіти» за квітень 2017 року – грудень 2021 року. Науково-методична комісія з інноваційної 

діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 

позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства (протокол № 10 від 09 

грудня 2021 року) відзначила високий, взірцевий рівень підготовки звіту з наукової теми та 

рекомендувала Міністерству освіти і науки України затвердити звіт. 

За результатами виконання дослідно-експериментальної роботи на базі Інституту 

25 листопада 2021 року проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи», 

співорганізаторами якої були: Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, 

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради», Івано-Франківський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, Дніпровська академія неперервної освіти. На конференції 

були розглянуті питання, які стосуються теоретичних аспектів дослідження змісту, структури, 

сучасних підходів до розвитку особистісно-професійної компетентності педагога; практичного 

досвіду використання сучасних форм та методів у викладацькій (навчальній), просвітницькій, 

профілактичній, консультативній та корекційній діяльності для розвитку особистісно-

професійної компетентності педагога; розвитку особистісної та професійної компетентності 

педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти; інноваційних освітніх технологій 

професійного вдосконалення та особистісного зростання педагога, а також сучасних підходів до 

надання психологічної допомоги та підтримки педагога в умовах інноваційних змін. 

У межах експерименту при проведенні науково-практичних заходів Інститутом 

впроваджуються різноманітні інноваційні форми та методи роботи, а саме: фасилітаційна техніка 

«World cafe»; колективна робота в форматі brainstorming; заняття у форматі Workshop; 

інтерактивне заняття з елементами тренінгу; арт-терапія щодо вміння диференціації соціально-

рольових позицій у професійній діяльності педагога; техніки та прийоми емоційно-

психологічного розвантаження педагогів з метою профілактики професійного вигорання тощо. 

В Інституті діють творчі групи за участі методистів, вчителів-практиків та науковців за 

темою дослідно-експериментальної роботи (наказ КЗ СОІППО від 17.05.2017 № 65-ОД «Про 

роботу Центру компетентнісно-орієнтованої освіти Інституту») та визначено функціональні 

обов’язки педагогів щодо вирішення завдань дослідно-експериментальної роботи (наказ КЗ 

СОІППО від 25.05.2017 № 70-ОД «Про розгляд науково-дослідних тем кафедр»).  

При кафедрах Інституту функціонує 6 науково-дослідних лабораторій: науково-дослідна 

лабораторія інклюзивного та інтегрованого навчання; науково-дослідна лабораторія історико-

краєзнавчих досліджень; науково-дослідна лабораторія з проблем медіаосвіти та 

медіаграмотності; науково-дослідна лабораторія здоров’яспрямованої освіти; науково-дослідна 

лабораторія з організації роботи опорних шкіл; науково-дослідна лабораторія STEM-освіти. 
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Науково-дослідна лабораторія інклюзивного та інтегрованого навчання (науковий 

керівник – Л. О. Прядко, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ СОІППО) спрямована на науково-методичний супровід упровадження 

інклюзивної освіти в області. 

Діяльність науково-дослідної лабораторії історико-краєзнавчих досліджень (науковий 

керівник – Д. В. Кудінов, д. істор. н., професор, професор кафедри педагогіки, спеціальної освіти 

та менеджменту КЗ СОІППО) спрямована на комплексне вивчення минулого Сумської області, 

виявлення та актуалізацію нових дослідницьких тем регіональної історії, популяризацію історії 

краю, розробку рекомендацій, здійснення кваліфікованих консультацій педагогічним 

працівникам, які займаються краєзнавством чи використовують краєзнавчий матеріал у своїй 

фаховій діяльності, а також надання методичної підтримки діючим при навчальних закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти краєзнавчим гурткам, факультативам, музеям тощо. 

Науково-дослідна лабораторія з проблем медіаосвіти та медіаграмотності (науковий 

керівник – Л. Г. Петрова, к. техн. н., доцент, в. о. завідувача кафедри освітніх та інформаційних 

технологій КЗ СОІППО) працює над створенням системи для забезпечення ефективної взаємодії 

особистості із сучасною системою медіа, формування у неї медіаобізнаності, медіаграмотності і 

медіакомпетентності відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення 

медіаосвіти у вищій школі при перепідготовці та підвищенні кваліфікацій фахівців педагогічного 

профілю. 

У закладах освіти області забезпечує професійну підготовку педагогів до використання 

технологій забезпечення безпеки життєдіяльності – науково-дослідна лабораторія 

здоров’яспрямованої освіти (науковий керівник – В. М. Успенська, к. пед. н., доцент, доцент 

кафедри теорії і методики змісту освіти КЗ СОІППО), яка включає просвітницьку та превентивну 

роботу із здоров’язбереження та формування навичок здорового способу життя; розробку 

наукового, методичного та організаційного супроводу здоров’язбережувальної діяльності у 

системі дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти. 

Науково-дослідна лабораторія з організації роботи опорних шкіл (науковий керівник – 

А. В. Вознюк, д. психол. н., професор, в. о. завідувача кафедри психології КЗ СОІППО) 

передбачає роботу за трьома напрямами, а саме: удосконалення управлінської діяльності 

керівників місцевих органів управління освітою та директорів опорних шкіл; розвиток кадрового 

потенціалу в межах опорної школи; психологічний супровід навчально-виховного процесу в 

умовах взаємодії опорної школи та філій.  

Науково-дослідна лабораторія STEM-освіти (науковий керівник – С. В. Кода, к. пед. н., 

старший викладач кафедри теорії і методики змісту освіти КЗ СОІППО) діє з метою підвищення 

рівня кваліфікації і професійної підготовки педагогів щодо запровадження STEM-освіти у 

закладах загальної середньої і позашкільної освіти та забезпечення наукового, методичного і 

інформаційного супроводу інтеграції STEM-освіти в освітній процес закладів освіти. 

На виконання наказу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 02.09.2020 № 56 

«Про організацію та проведення «STEM-школи–2021» з метою реалізації Концепції розвитку 

природничо-математичної освіти (STEM-освіти), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 05.082020 № 960-р та наказу комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти від 19.11.2020 № 163-ОД «Про організацію та проведення 

«STEM-школи–2021» на базі Інституту у рамках діяльності науково-дослідної лабораторії 

STEM-освіти 24 березня, 21 квітня та 15 червня 2021 року відбулися в онлайн режимі засідання 

весняної сесії регіональної «STEM-школи–2021». STEM-школа – це інноваційний освітній 

проєкт, який реалізується на партнерських засадах освітніми установами з метою розвитку 

професійної компетентності педагогічних працівників з питань STEM-освіти. Майданчик 

об’єднує зусилля освітян та науковців для спільного навчання, обміну і вивчення найкращого 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, знайомства з новаторами сучасної освіти. До участі у 

весняній сесії регіональної «STEM-школи – 2021» долучилися науковці, методисти, голови 

об’єднаних територіальних громад Сумщини, керівники та педагогічні працівники закладів 

освіти області. 

Діяльність науково-педагогічних працівників спрямована на проведення наукових 

досліджень та їх апробації, а також націлена на: 
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 здійснення науково-методичних досліджень викладачами та дисертаційних досліджень 

докторантами, аспірантами, здобувачами, захист дисертацій, отримання наукових ступенів та 

вчених звань тощо; 

 здійснення та апробація наукових та науково-методичних досліджень у галузі дидактики, 

педагогіки, психології, методики, державного управління, управління освітою, освітнього 

менеджменту у науково-практичних заходах (конференціях, форумах, семінарах, виставках, 

вебінарах, круглих столах тощо); 

 розробку та видання одноосібних та колективних монографій, підручників, науково-

методичних посібників, фахових публікацій, наукових статей у журналах, які входять до 

міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar 

тощо). 

До найбільш важливих результатів науково-дослідної та науково-методичної роботи 

підрозділів Інституту слід віднести:  

 Підготовку кадрів для закладів освіти області. 

 Підготовку й видання наукової та науково-методичної друкованої продукції.  

У 2021 році науково-педагогічні та педагогічні працівники Інституту взяли участь у 336 

науково-практичних заходах різних рівнів (науково-практичні та науково-методичні 

конференції, семінари, круглі столи, вебінари, психологічні практикуми, майстер-класи, 

інтерактивні заняття з елементами тренінгу, воркшопи, Всеукраїнський конкурс на кращу 

«STEM-публікацію»); взяли участь в оргкомітетах означених заходів; виступили членами 

редакційних колегій збірників наукових праць; взято участь у Всеукраїнській онлайн-нараді з 

питань організації першого туру конкурсу «Учитель року – 2022»; підготували до друку 360 

навчально-методичних та наукових праць: одноосібні та колективні монографії, навчальні 

посібники, наукові фахові статті, тези у матеріалах конференції тощо (у порівнянні у 2020 році – 

340 наукових праць; 2019 рік – 271 наукове видання; 2018 рік – 298 наукових видань; 2017 рік – 

291 наукове видання). 

 Систематичне видання журналу «Освіта Сумщини», щомісячника «Інформаційний 

дайджест». 

 Результативне проведення на базі Інституту міжнародних і всеукраїнських 

конференцій, науково-методичних семінарів, нарад з проблем післядипломної педагогічної 

освіти. Так, у 2021 році спільно із закладами партнерами проведено 3 міжнародні та 7 

всеукраїнських конференцій (у 2020 році проведено 2 міжнародні та 7 всеукраїнських 

конференцій; в 2019 році – 2 міжнародні та 7 всеукраїнських конференцій; у 2018 році за рік – 9 

конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів; в 2017 році – 7 конференцій міжнародного 

та всеукраїнського рівнів). 

Усього у 2021 році усього спільно із закладами-партнерами проведено 18 науково-

практичних заходів з проблем післядипломної педагогічної освіти різних рівнів. Зокрема, 

проведено 3 міжнародні конференції (Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

молодих дослідників «Інновації в науці: сучасний вимір», ІV Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні технології в роботі Практичного психолога», VІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»); 7 

всеукраїнських заходів (V Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної 

освіти», ІV Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування громадянської 

культури в Новій українській школі: традиційні та інноваційні практики», Всеукраїнська 

науково-методична практична конференція «Особистісно-професійна компетентність педагога: 

теорія і практика», ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна допомога: від 

кризи до ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня психолога, Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, 

перспективи», ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сумські історико-

краєзнавчі студії», ІІІ Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін»), а також – 8 регіональних (обласний науково-практичний вебінар «Дитина з 

труднощами у навчанні в початковій школі», науково-практичний семінар «Інформаційно-
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цифрова компетентність педагогів, як провідна у професійній підготовці», науково-практичний 

обласний круглий стіл «Медіакомпетентність педагога: теорія і практика», обласний науково-

практичний семінар «Сучасні підходи налагодження партнерської взаємодії в освітньому 

середовищі», обласна науково-педагогічна онлайн-конференція «Здорові діти сьогодні – здорова 

нація завтра», VІІ щорічна он-лайн науково-освітня виставка «Інноваційні стратегії 

інформатизації освіти», обласний круглий стіл «Дошкільна медіаосвіта: теорія і практика», 

круглий стіл «Інформаційно-цифрова компетентність педагогів, як провідна у професійній 

підготовці»). 

У межах провадження наукової діяльності укладено угоди про співпрацю із закладом 

«Університет дружби народів імені академіка А. Куабекова» (Казахстан), Чернігівським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, Комунальним 

вищим навчальним закладом «Херсонська академія неперервної освіти», Комунальним закладом 

виконавчого комітету Лебединської міської ради «Лебединський міський художній музей імені 

Бориса Кузьмича Руднєва». Укладено Меморандум про співпрацю між Уповноваженим із 

захисту державної мови та закладами післядипломної педагогічної освіти, а також Угоду про 

співпрацю та академічну мобільність із Сумським державним педагогічним університетом імені 

А. С. Макаренка.  

Продовжено укладені у 2020 році угоди із Державною науково-технічною бібліотекою 

України (включно з компаніями Clarivate Analytics та Elsevier) про забезпечення доступу до 

електронних наукових баз даних Web of Science, Scopus та бази повнотекстових ресурсів 

ScienceDirect (електронні книги).Функціонує інституційний репозитарій, який містить науковий 

доробок та навчально-методичні праці педагогічних та науково-педагогічних працівників.  

Із Сумським державним університетом підписано угоду про надання послуг із 

інформаційно-бібліотечного обслуговування. Відповідно до вказаної угоди науково-видавничим 

відділом Інституту здійснюється розсилка на кафедри та структурні підрозділи інформаційних 

дайджестів СумДУ – «Медіадайджест», «Дайджест вищої освіти», «Освітній дайджест», 

«Технодайджест», «Соціодайджест». Бібліотека СумДУ здійснює розсилку відповідальним на 

кафедрах особам підбірки джерел літератури для забезпечення реалізації наукових тем кафедр 

Інституту. 

Затверджене та впроваджене в дію Положення про запобігання та порядок виявлення 

академічного плагіату. 

Функціонує інституційний репозитарій (http://ir.soippo.edu.ua/), який містить науковий 

доробок та навчально-методичні праці педагогічних та науково-педагогічних працівників. У 

2021 році відбувається активне наповнення репозитарію науковими та методичними працями 

працівників Інституту. На даний час у репозитарії міститься 330 праць. 

20 травня 2021 року науково-педагогічний та педагогічний колектив Інституту взяв 

участь у святкуваннях до Дня науки, організованих Департаментом освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації. Захід відбувся у Молодіжному центрі «Романтика» у форматі 

наукового пікніка «Наука обʼєднує». У заході до Дня науки Інститутом презентовано основні 

напрямки діяльності – медіаосвіта, STEM-освіта, здоровʼязбережувальні технології, а також 

представлено науково-методичні й наукові видання, зокрема: монографії, навчально-методичні, 

навчальні посібники, підручники (з грифом МОН), словники, каталоги, довідники, інформаційні 

збірники, бюлетені, банки даних та інші наукові видання. 

08 грудня 2021 року комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти взяв участь у V Освітньому форумі «Освіта Сумщини: синергія та 

трансформація», який об’єднав представників Сумської обласної державної адміністрації, 

Сумської обласної ради, народних депутатів України, голів сільських, селищних та міських рад, 

районних державних адміністрацій, керівників місцевих органів управління освітою області для 

обговорення перспектив розвитку освітньої галузі Сумщини. Інститутом було презентовано 

надбання в навчальній, методичній та науковій сферах, основні напрямки діяльності – STEM-

освіта, здоровʼязбережувальні технології, а також представлено науково-методичні й наукові 

видання, зокрема: монографії, навчально-методичні, навчальні посібники, підручники (з грифом 

МОН), словники, каталоги, довідники, інформаційні збірники та інші наукові видання, стендовий 

матеріал. Експозицію «STEM-освіта як освітній пазл Нової української школи» презентовано 

http://ir.soippo.edu.ua/
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науково-дослідною лабораторією STEM-освіти (науковий керівник – С. В. Кода, к. пед. н., 

старший викладач кафедри теорії і методики змісту освіти). Науково-дослідною лабораторією 

здоровʼяспрямованої освіти (науковий керівник – В. М. Успенська, к. пед. н., доцент, доцент 

кафедри теорії і методики змісту освіти) в рамках роботи експозиційно-виставкової платформи 

представлено експозицію «Здоров’яспрямовуюча діяльність – компетентнісна складова Нової 

української школи». 

Відповідно до наказу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

№ 108 від 16.12.2021 року Інститут нагороджено Подякою за активну участь у Національному 

освітньому форумі «Нова українська школа 2021: синергія, інтеграція, менеджмент» та за 

натхненну працю в підготовці педагогів до впровадження Концепції НУШ. 

За результатами Міжнародного рейтингу Webometrics, опублікованими у липні 2021 року, 

сайт КЗ СОІППО увійшов до ста кращих закладів вищої освіти України, посівши 53 позицію. В 

обласному розрізі Інститут посідає 2 позицію, поступившись Сумському державному 

університету. 

Інститут робить впевнені кроки задля доступності та відкритості усіх своїх ресурсів, спрямованих 

на допомогу сучасному вчителеві щодо реалізації інноваційних педагогічних технологій, 

професійного вдосконалення педагогічних та керівних кадрів системи освіти, відповідно до вимог 

розвитку освіти та викликів сьогодення. 

 

 

6.1. Науково-дослідна тема КЗ СОІППО 

 

На засіданні кафедри теорії і методики змісту освіти затверджена наукова тема кафедри 

«Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів дошкільної, початкової, повної 

загальної та позашкільної освіти» (протокол № 1 від 28.08.2019).  

На засіданні кафедри освітніх та інформаційних технологій затверджена наукова тема 

кафедри «Компетентнісний підхід до електронного навчання у системі післядипломної 

педагогічної освіти» (протокол № 3 від 21.10.2016).  

На засіданні кафедри психології затверджена наукова тема кафедри «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін» (протокол № 1 від 28.08.2019).  

На засіданні кафедри соціально-гуманітарної освіти затверджена наукова тема кафедри 

«Науково-методичний супровід розвитку соціально-громадянських компетентностей педагогів 

Нової української школи» (протокол № 12 від 14.05.2021).  

На засіданні кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту затверджено наукові 

теми «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в 

умовах післядипломної освіти» та «Реалізація компетентнісно орієнтованої освіти керівників 

навчальних закладів» (протокол № 4 від 01.11.2016). 
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Таблиця 6.1.1 

Напрямки наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедр 

 

№ ПІП 

Науковий 

ступінь, 

вчена 

звання, 

посада 

Напрям наукового дослідження 

викладача 

Напрям наукового дослідження 

докторанта, аспіранта, здобувача 

Отримані результати (захист, 

розробка курсу лекцій, апробація 

результатів дослідження 

(наукова стаття), написання 

розділу тощо) 

Тема 
Місце навчання 

(закріплення) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 Драновська С. В. к.пед.н., 

доцент, в.о. 

зав. каф 

Трансформація суспільствознавчих 

дисциплін ЗЗСО в умовах НУШ  

  доповідь - 2 

статті - 1 

 

2 Жук М. В. к. філос. н., 

доцент, 

доцент 

«Філософія освіти в вимірі 4 промислової 

революції». 

  10 виступів на конф. (4 – міжн., 5 – 

всеукр., 1- обл).. 3 статті в збірках 

наукових праць і одні тези (міжн. – 

1 ст., 1 тези, всеукр. -2 ст. ) 

Перемога «Всеукраїнському 

освітньому хабі педагогічних 

інновацій НУШ – 2021». 

Консультування 2 проєктів 

переможців цього ж конкурсу. 

Участь в розробці «Стратегії 

розвитку Шосткинської міської 

територіальної громади до 2025 

року» Розробка курсу за вибором 

«Особливості навчання цифрових 

поколінь «Z» та «A»Розробка 

майстер-класу «проблемно-

ресурсний та індикативно 

технологічний виміри освіти 

3 Нікітін Ю. А. д. і. н., 

доцент, 

проф. каф. 

Освіта України ХІХ - початок ХХІ століття   Доповідь -4 

Виступ на круглому столі – 1 

Участь у онлайн семінарі - 1 

Статті – 5 

Колективна монографія -1 
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4 Дудко Н. В. к. пед. н., 

доцент, 

доцент 

Формування функціональної грамотності 

фахівця в системі післядипломної освіти 

  3 статті в міжнародних 

конференціях, розробка курсу за 

вибором «Технології розвитку 

творчої та функціональної 

активності педагогів» 

5 Логвиненко Ю. В. к. філ. н., 

доцент, 

доцент 

Ідеї представників київської наукової школи 

фізичної економії 

  1 стаття  

6 Мазуренко В. О.  к. тех. н., 

доцент 

Ідеї представників київської наукової школи 

фізичної економії 

  1 стаття  

7 П’ятаченко Ю. В.  ст. викладач Поетика малих прозових жанрів в 

українській літературі ХХ ст. 

  Доповіді – 5 

Статті 2 

Керівництво секцією 

8 Стукалова Т. Г. ст. викладач Особливості адаптації педагога до 

системних змін в освіті 

  доповіді - 2 

статті - 8 

9 Чхайло Л. М. ст. викладач Формування літературної та полікультурної 

компетентності вчителя 

  у збірниках міжнародних 

конференцій - 2 статті, 2 доповідь, 

2 виступ 2 стаття,  

1 стаття у фаховому закордонному 

виданні 

10 Шкурдода Л. О. викладач Віртуальна реальність у постнекласичній 

парадигмі: філософський аналіз. 

  доповіді -2 

3 статті у закордонних виданнях 

1 стаття у збірниках 

Всеукраїнських конференцій 

1 стаття у збірниках Міжнародних 

конференцій 

11 Клюніна Н. В. ст. викладач Використання краєзнавчого матеріалу при 

вивченні англійської мови 

  доповідь -2 

стаття – 2 

 

 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

1 Петрова Л. Г. к. тех. наук, 

доцент, в.о. 

зав.каф. 

Електронне навчання як засіб розвитку 

інформаційно-цифрової компетентності 

педагога у системі післядипломної 

педагогічної освіти 

  Наукова стаття 

2 Антонченко М. О. к.пед. наук, 

доцент, 

доцент 

Розвиток інформаційної компетентності 

педагогів у системі післядипломної 

педагогічної освіти 

 

  Наукова стаття 
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3 Захарова І. О. к.пед. наук, 

доцент, 

доцент 

Організаційно-педагогічні умови 

удосконалення навчального процесу в 

системі підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів 

 

 

  Наукова стаття 

4 Захаров М. М. к. тех. наук, 

доцент, 

доцент 

Організація самостійної роботи слухачів 

курсів підвищення кваліфікації в умовах 

застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій 

  Наукова стаття 

5 Подліняєва О. О. к.пед. наук, 

доцент, 

доцент 

Цифрові медійні технології як засіб 

формування та розвитку ключових 

компетентностей у неперервній освіті 

дорослих 

  Наукова стаття 

6 Наконечна Л. М. викладач Методична система підготовки педагогів до 

створення електронних освітніх ресурсів у 

системі післядипломної педагогічної освіти 

  Наукова стаття 

7 Ніколаєнко М. С. старший 

викладач 

Підвищення ІТ компетентності учителя у 

його професійній діяльності 

  Наукова стаття 

8 Павленко І. М. старший 

викладач 

Розвиток інформаційної компетентності 

педагогів у системі післядипломної 

педагогічної освіти 

  Наукова стаття 

9 Шевченко Т. О. старший 

викладач 

Формування інформаційної компетенції 

вчителя засобами медіа-технологій та 

відкритих освітніх ресурсів 

  Наукова стаття 

10 Посна Л. В. викладач Використання інформаційних технологій у 

освітньому процесі. 

  Наукова стаття 

 

Кафедра психології 

1 Вознюк А. В. д. психол. н., 

професор, 

в. о. 

завідувача 

кафедри 

 Розвиток 

особистісно-

професійної 

компетентності 

педагога в 

умовах 

інноваційних 

змін 

 

 

Науковий 

кореспондент 

лабораторії 

організаційної 

психології Інституту 

психології ім. 

Г.С. Костюка 

Доповіді на науково-практичних 

заходах різного рівня, тези у 

матеріалах конференцій заходів 

різного рівня, проведення майстер-

класів 
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2 Панченко С. М.  к. психол. н., 

доцент, 

доцент 

 Психологія 

особистісного 

зростання 

особистості в 

дорослому віці 

 

Інститут 

психології  

НАПН України 

Статті, доповіді на науково-

практичних заходах різного рівня. 

3 Чеканська Л. М.  к. психол. н., 

доцент, 

доцент 

Розвиток особистісно-професійної 

компетентності педагога у роботі з 

ліворукими дітьми 

  Статті, доповіді на науково-

практичних заходах різного рівня. 

4 Василевська О. І. к. психол. н., 

доцент 

кафедри  

Емоційна компетентність як складова 

психічного здоров’я педагогічних 

працівників. 

  Статті, доповіді на науково-

практичних заходах різного рівня, 

майстер-клас 

5 Гальцова С. В.  к. психол. н., 

ст. викладач 

Особливості та напрямки розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності 

педагога 

  Статті, доповіді на науково-

практичних заходах різного рівня. 

6 Борцова М. В. старший 

викладач 

Особливості розвитку інклюзивної 

компетентності педагога.  

  Лекції, спецкурси, круглий стіл, 

стаття, доповідь на науково-

практичних заходах різного рівня. 

7 Гільова Л. Л. старший 

викладач 

Емоційна компетентність як компонент 

особистісно-професійної майстерності 

педагогічних працівників 

  Статті, доповіді на науково-

практичних заходах різного рівня. 

8 Кулик Н. А. старший 

викладач 

Емоційно-регулятивна компетентність 

педагога  

  Статті, доповіді на науково-

практичних заходах різного рівня. 

9 Марухина І. В. старший 

викладач 

Розвиток соціально-психологічної 

компетентності педагогічних працівників у 

системі післядипломної педагогічної освіти 

  Доповіді на науково-практичних 

заходах різного рівня. 

10 Сидоренко І. В. старший 

викладач 

Особливості розвитку психологічної 

компетентності особистості 

  Член редколегії, участь у науково-

практичних заходах різного рівня, 

доповідь на пленарному засіданні, 

майстер-клас 

11 Троіцька М. Є. старший 

викладач 

Соціально-психологічні аспекти 

особистісно-професійної компетентності 

педагога у попередженні побутового 

насильства 

 

 

 

 

 

 Статті, доповіді на науково-

практичних заходах різного рівня. 

12 Василега О. Ю. викладач Особливості розвитку комунікативної 

компетентності вчителя 

 

 

 

 

 Статті, доповіді на науково-

практичних заходах різного рівня. 
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Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 Єфремова Г. Л. канд.пед. 

наук, доцент, 

зав. кафедри 

Розвиток особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах 

післядипломної педагогічної освіти 

  Наукові публікації 

2 Кудінов Д. В. доктор 

історичних 

наук, 

професор, 

професор  

Історія освіти, історіографія селянського 

руху початку ХХ ст. в Україні 

  Наукові статті 

3 Гиря О. О. канд.пед. 

наук, доцент, 

доцент  

Інноваційні підходи до розвитку 

креативного мислення учнів та студентів 

  Наукова стаття, навчально-

методичний посібник 

4 Грицай С. М. канд.пед. 

наук, доцент, 

доцент  

Теоретико-методичні основи управління 

розвитком професійної компетентності 

педагогів в умовах неперервної освіти 

  Виступи, наукові статті, тези  

5 Гузенко О. В. канд.пед. 

наук, доцент, 

доцент  

Організація проєктної діяльності педагогів у 

системі післядипломної освіти 

  Наукові статті 

6 Луценко С. М. канд.держ. 

упр., доцент, 

доцент  

Реалізація компететнісно – орієнтованої 

освіти керівників навчальних закладів  

  Параграф монографії; 

 статті 

7 Прядко Л. О. канд.пед. 

наук, доцент, 

доцент  

Розвиток інклюзивної компетентності 

педагога ЗНЗ 

  Наукові статті 

8 Цебро Я. І. канд.е. наук, 

доцент 

Управління конкурентоспроможністю 

навчальних закладів 

  Наукові статті 

9 Івашина Л. П. канд. н. 

держ. 

упр., доцент, 

старший 

викладач 

Формування туристично-екскурсійного 

спрямування менеджерів освіти. 

 

  Статті у фахових виданнях 

10 Кожем’якіна І. В. канд.пед.н., 

старший 

викладач 

Розвиток вчителя в системі післядипломної 

освіти 

  Розділ монографії, наукова стаття, 

виступ на науково-практичних 

конференціях, раді факультету 

11 Перлик В. В. старший 

викладач 

Формування та розвиток управлінської 

компетентності керівників навчальних 

закладів 

  Наукові статті 

12 Пінчук Д. М старший 

викладач 

Оптимізація діяльності педагогічних 

працівників в умовах НУШ 

  Наукова стаття 
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13 Сударева Г. Ф. старший 

викладач 

Інноваційні підходи до формування та 

розвитку професійної компетентності 

педагогів у системі післядипломної освіти  

  Курс лекцій-1, наукові статті-2, 

розділ до колективної монографії -

1, виступи на конференціях -3. 

14 Клочко О. М. канд.пед.н.,

викладач 

Психолого-педагогічні основи формування 

професійної компетентності вчителя 

  Стаття 

15 Сидоренко Н. В. канд.пед.н, 

викладач 

Розвиток освіти національних меншин 

Північно-Східної України у 20х-30х роках 

ХХ століття 

  Наукові статті 

 
Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 Сєрих Л.В. 

 

канд. пед. 

наук, 

доцент, в.о. 

зав. каф. 

 

 

Взаємодія закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти 

Теорія і 

методика 

взаємодії 

закладів 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти в 

естетичному 

вихованні  

підлітків 

Інститут проблем 

виховання НАПН 

України 

Наукові публікації,  

апробація результатів 

дослідження; 

координування розділів і 

підрозділів дисертації 

НУШ: концептуальні засади викладання 

мистецтва в закладах освіти 

Методичні 

засади навчання 

учнів  

1-9 класів в 

умовах НУШ 

КЗ СОІППО Наукові публікації  

2 Удовиченко І.В. 

 

доктор пед. 

наук, доцент,. 

професор 

кафедри 

 

НУШ: концептуальні засади навчання 

географії 

 

Методичні 

засади навч. 

учнів 10-11 

класів на проф. 

рівні в умовах 

НУШ 

КЗ СОІППО Наукові статті 

Андрагогіка Андрагогічна 

колаборація  

К-спрямування 

КЗ СОІППО Наукові статті 

3 Коростіль Л.А. канд. пед. 

наук, 

доцент, 

доцент 

Розвиток умінь самоосвіти в учнів та 

педагогів, залучення педагогів до сучасних 

форм самоосвітньої діяльності 

 КЗ СОІППО Наукові cтатті, тези 
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4 Тихенко Л.В. канд. пед. 

наук, 

доцент, 

доцент 

Формування творчих здібностей 

старшокласників у процесі дослідницької 

діяльності в Малій академії наук України 

 КЗ СОІППО Наукові cтатті, тези 

5 Успенська В.М. канд. пед. 

наук, 

доцент, 

доцент 

 

Розвиток професіоналізму педагогів у 

здійсненні здоров’яспрямованої освітньої 

діяльності 

 КЗ СОІППО Статті, тези 

6 Крот Г.В. старший 

викладач 
Розвиток особистісно-професійної 

компетентності педагогів трудового 

навчання 

 КЗ СОІППО Статті, тези 

7 Ковтун Є.Ф. старший 

викладач 
Розвиток особистісно-професійної 

компетентності педагогів дошкільної освіти 

в системі післядипломної педагогічної 

освіти 

 КЗ СОІППО Статті, тези 

8 Лобода В.В. викладач Медіаграмотність вихователя ЗДО як 

складова професійної компетентності 

 КЗ СОІППО Наукова стаття, виступи на 

семінарах, конференціях різних 

рівнів, член лабораторії з проблем 

медіаосвіти та медіаграмотності 
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6.2. Апробація наукових та науково-методичних досліджень науково-педагогічних та педагогічних працівників 

 

Таблиця 6.2.1 

Участь науково-педагогічних працівників у наукових та науково-методичних заходах  

(конференціях, форумах, семінарах, круглих столах, виставках) 

 

№ 

з/п 
ПІБ викладача Назва заходу Форма участі 

Дата 

проведення 
Місце проведення 

1 2 3 4 5 6 
Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 

 

Драновська С. В. 

 

The International online conference «Holocaust Lessons in a Changing 

World» 

Очно, дистанційно, 

доповідь 

25-27.01. 2021 Yad Vashem, 

Jerusalem, Israel 

The International on-line conference «Internationalization of Higher 

Education: International Project and Researchers Career» 

 

Очно, дистанційно 

Стаття 

11.02.2021 Fundacja CEASC, 

Polska 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція: «Уроки історії 

в сучасній школі: реалії та перспективи» 

Очно, дистанційно, 

участь 

17.02.2021 Інститут педагогіки 

НАПН України 

Міжнародний науково-методичний семінар «Усна історія: теорія і 

практика»  

Очно, дистанційно 

участь  

31.03-

01.04.2021 

Український 

інститут 

національної 

пам’яті,  

Асоціація з 

міжнародних питань, 

Польща, Київ, 

Полтава 

 

Регіональна конференція «Краєзнавчі діалоги: Сумщина у сув’язі 

тисячоліть»  

Очно, дистанційно 

Доповідь 

21.04.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський круглий стіл «Особливості здійснення освіти з 

міжнародного гуманітарного права та прав людини в умовах збройного 

конфлікту на території України» 

Очно 20.10.2021 Міністерство освіти і 

науки України, 

м.Київ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Очно, дистанційно 25.11.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський педагогічний семінар для освітян «Полікультурний 

діалог у сучасному українському місті» 

Очно 15-16.12. 2021 Український 

інститут вивчення 

Голокосту «Ткума», 

м.Дніпро 
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2 

 

Нікітін Ю. О. 

 

Міжнародна онлайн-конференція «Уроки Холокоста в меняющемся 

мире» 

участь 25.01.-

27.01.2021 

Ізраїль 

Регіональна конференція «Краєзнавчі діалоги: Сумщина у сув’язі 

тисячоліть» 

Доповідь, стаття 21.04.2021 КЗ СОІППО 

VI Всеукраїнська конференція «Історик та історична наука у системі 

соціогуманітарного знання та взаємодії із суспільством» 

Доповідь на 

пленарному засіданні  

24.09.2021 м. Київ Київський 

університет імені 

Бориса Гринченка 

Науково-освітній онлайн-семінар «Аушвіц - історія та символіка» Участь 13.07.2021 Український 

інститут вивчення 

Голокосту «Ткума» 

Держ.музей Аушвіц-

Біркенау 

Форум до 80-річчя з дня народження Ореста Субтельного « Україна: 

історія на перехрестях гібридної війни культурної дипломатії та 

медійного світу». 

Участь у круглому 

столі 

16.09.2021 м. Київ 

Дипломатична 

Академія України 

імені Геннадія 

Удовенка 

Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Соціально-

економічний і політичний розвиток країн східної Європи (XVII-XXI ст)  

Доповідь на 

пленарному засіданні 

12.11.2021 Черкаський 

нацуональний 

університет імені 

Богдана 

Хмельницького 

 

3 Дудко Н. В. 

 

Міжнародна науково-теоретична конференція THEORETICAL AND 

PRACTICAL SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS: RESEARCH AND 

RESULTS OF THEIR IMPLEMENTATION  

Доповідь, стаття 12.02.2021 Піза, Італія 

Регіональна конференція «Краєзнавчі діалоги: Сумщина у сув’язі 

тисячоліть» 

Доповідь, стаття 21.04.2021 КЗ СОІППО 

ІХ міжнародна науково-практична конференція Science and practice 

implementation to modern society 

Доповідь, стаття 18-19 04.2021 Манчестер, 

Великобританія 

II Міжнародна науково-практична конференція RECENT SCIENTIFIC 

INVESTIGATION 

Доповідь, стаття 11-12.06.2021 Осло, Норвегія 

І Міжнародна науково-практична конференція Scientific Paradigm In 

The Context Of Technologies And Society Development 

Стаття, доповідь 18-19.10.2021 Женева, Швейцарія 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Стаття, доповідь на 

пленарному засіданні 

25.11.2021 КЗ СОІППО 

І Міжнародна науково-практична конференція Recent advances in 

scientific world 

 

Стаття, доповідь 18-19.12.2021 Монтерей, Мексіка 
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4 П’ятаченко Ю. В. 

 

Обласна історико-краєзнавча онлайн- конференція в рамках реалізації 

історико-дослідницького проєкту «Моя історія моєї Батьківщини» 

Доповідь 23-24 .03.2021 м. Суми 

Обласний інтернет – марафон творчих ідей і знахідок «Презентація-

захист телекомунікаційного літературного проєкту серед закладів ПТО 

Сумської області 

Доповідь 15.04.2021 м. Суми 

Регіональна конференція «Краєзнавчі діалоги: Сумщина у сув’язі 

тисячоліть»  

Доповідь 21.04.2021 м. Суми 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Керівництво секцією 25.11.2021 КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сумські 

історико-краєзнавчі студії» 

Доповідь 28.10.2021 КЗ СОІППО 

ІV Петровські краєзнавчі читання  Доповідь 10.11.2021 м. Суми СОУНБ  

5 Логвиненко Ю. В. І Міжнародна дистанційна науково-практична конференція (Вінниця-

Відень) 

Тези 07.05.2021 онлайн 

II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ… 

THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: 

CONCEPT AND TRENDS  28.05.2021 |  Оксфорд, UK 

Тези  28.05.2021 онлайн  

Круглий стіл щорічних грудневих Руденківських читань «…Його місце 

належить бачити серед економічних геніїв світу»:Микола Руденко про 

Сергія Подолинського* 

 

Стаття, доповідь 16.12.2021 Наукове товариство 

ім. Сергія 

Подолинського 

ДУ «Інститут 

економіки та 

прогнозування НАН 

України» 

6 Мазуренко В. О.  

  

І Міжнародна дистанційна науково-практична конференція (Вінниця-

Відень) 

Тези 07.05.2021 онлайн 

II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ… 

THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: 

CONCEPT AND TRENDS  28.05.2021 |  Оксфорд, UK 

Тези  28.05.2021 онлайн  

Круглий стіл :щорічних грудневих Руденківських читань «…Його місце 

належить бачити серед економічних геніїв світу»:Микола Руденко про 

Сергія Подолинського* 

 

Стаття, доповідь 16.12.2021 Наукове товариство 

імені Сергія 

Подолинського 

ДУ «Інститут 

економіки та 

прогнозування НАН 

України» 
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7 Чхайло Л. М. 

 

SCIENCE,RESEARCH, DEVELOPMENT #37 Herald pedagogiki. Nauka i 

Praktyka # 63 Berlin  

Стаття, доповідь 30.01.2021 Berlin 

Дистанційний інтернет-марафон творчих ідей і знахідок «Презентація-

захист телекомунікаційного літературного проєкту» 

Виступ 15.04.2021  НМЦ ПТО у 

Сумській області 

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів 

в умовах післядипломної освіти»  

Стаття, доповідь 27.05.2021 КЗ СОІППО 

Регіональна конференція «Краєзнавчі діалоги: Сумщина у сув’язі 

тисячоліть»  

Виступ 21.04.2021 КЗ СОІППО 

VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Формування 

мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін» . 

Виступ 27.05.2021 СДПУ ім. 

А.С.Макаренка 

8 Стукалова Т. Г. 

  

Міжнародна наукова-практична конференція Педагогіка і психологія: 

актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі 

Стаття, доповідь 02-03.04.2021 м. Київ 

 ГО «Київська 

наукова організація 

педагогіки та 

психології» 

Регіональна конференція «Краєзнавчі діалоги: Сумщина у сув’язі 

тисячоліть» 

Стаття, доповідь 21.04. 2021 КЗ СОІППО 

VII Міжнародна науково-практична конференція  

THE ISSUE CONTAINS: Proceedings of the 7 th International Scientific 

and Practical Conference INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND 

SCIENTIFIC SOLUTIONS 

Стаття 25-26.04.2021 MELBOURNE, 

AUSTRALIA 

X Міжнародна науково-практична конференція 

 For participation in the X International Scientific and Practical Conference 

SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN 

SOCIETY Peal Press Ltd. 

Стаття 04-05.06.2021 Manchester, Great 

Britain 

II Міжнародна науково-практична конференція  

For participation in the ІІ International Scientific and Practical Conference  

RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION Dagens næringsliv forlag 

Стаття 11-12.06.2021 Oslo, Norway 

Міжнародна науково-практична конференція SCIENTIFIC PARADIGM 

IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGIES AND SOCIETY 

DEVELOPMEN 

Стаття 18.11-

19.11.2021 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Стаття 25.11.2021 м. Женева Швецарія 

V Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE, 

EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN 

ASPECTS  

 

 

Стаття 25-26.12.2021  м. Таллін, Естонія)  
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9 Шкурдода Л. О. 

 

V Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь 04.03.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога:  

досвід, проблеми, перспективи» 

 

Доповідь, стаття 25.11.2021 КЗ СОІППО  

10 Клюніна Н. В. 

 

Онлайн форум «Віртуальне навчання: навички майбутнього» онлайн 21.01. 2021 онлайн 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія я практика» 

 

Виступ 04.03. 2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнський онлайн-тренінг «Стратегічні інвестиції у власний 

професійний розвиток: Програма професійного розвитку вчителя 

англійської мови» Dinternal Education 

 

Онлайн 

Сертифікат 

01.02. 2021 онлайн 

Всеукраїнський онлайн-тренінг «Єдиний вступний іспит з англійської 

мови для абітурієнтів у магістратуру: типи завдань та стратегії 

підготовки студентів до іспиту» Dinternal Education 

 

Онлайн 

Сертифікат 

08.02. 2021 онлайн 

Всеукраїнський онлайн-тренінг «ЄВІ частина «Читання: алгоритм 

роботи з завданнями множинного вибору» Dinternal Education 

Онлайн 

Сертифікат 

10.02. 2021 онлайн 

Всеукраїнський онлайн-тренінг «ЄВІ частина «Використання мови: 

ефективні екзаменаційні стратегії та підходи до виконання завдань» 

Dinternal Education 

 

Онлайн 

Сертифікат 

22.02. 2021 онлайн 

Express e-Day 2021 Teaching the generation C brain (Всеукраїнський 

вебінар) Express Publishing 

Онлайн 

Сертифікат 

23.03. 2021 онлайн 

V Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Онлайн 

Сертифікат 

04.03. 2021 онлайн 

Регіональна конференція «Краєзнавчі діалоги: Сумщина у сув’язі 

тисячоліть» 

Доповідь, стаття 21.04.2021  КЗ СОІППО 

Міжнародний он-лайн вебінар «Formative assessment: the principles and 

practicalities of assessing young learners’ English skills from a distance» 

Pearson English 

Онлайн 

Сертифікат 

06.05.2021 онлайн 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

 

 

 

 

Стаття, Виступ 25.11.2021 КЗ СОІППО 
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 Жук М. В. 

 

VI Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки: 

актуальні дослідження, теорія та практика»  

Секція 1. «Філософський дискурс у вимірі ХХІ століття» 

Виступ  

«Освіта у вимірі 4.0:  

особливості навчання  

поколінь «Z» та «А» 

 

29.01.2021 НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, м. 

Київ 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість на 

шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід» 

І. ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА  

«Духовні цінності особистості у діяльнісних пріоритетах і 

процесуальному визначенні ролі виховання в умовах реалізації 

аксіологічного підходу в освіті» 

 

Виступ «Виклики 

формування цінностей 

поколінь «Z» та «А»  

Авторський воркшоп 

онлайн «Ціннісний 

потенціал 

індикативних 

технологій (практики, 

кейси)» 

27-28.01. 2021 КЗ РОІППО, м. Рівне 

VІ Всеукраїнський науковий форум з міжнародною участю  

«Адаптивні процеси в освіті»  

1 наукова панель «Методологічний аспект адаптивних процесів в 

освіті» 

 Виступ  

«Адаптація до 

освітніх викликів 

поколінь «Z» та «А» 

05-06.02. 2021 ШАУСПС, м. Харків 

Друга Міжнародна педагогічна стрітенська онлайн-конференція 

«Освітнє дитинство в 20-х роках ХХІ ст.: виклики та можливості» 

Експертний виступ на 

науковій розвідці: 

«Сучасне дитинство в 

умовах глобальної 

цифровизації» 

20-21.02. 2021 КЗ ЛОІППО,  

м. Львів 

Рябівські читання 2021. Дні науки НАУКМА «Громадянське 

суспільство VC громадянська освіта: Україна та світ» 

Виступ на експертній 

панелі «Громадянське 

суспільство VS 

Громадянська освіта = 

рівень демократії?» 

26.02. 2021 НАУКМА, м.Київ 

V Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність: теорія і практика» 

Виступ на 

пленарному «Освітні 

виклики поколінь «Z» 

та «А» 

 

04.03. 2021 КЗ СОІППО 

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні та 

гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект» 

Висту на пленарному 

«Вимір 4.0: нові 

виклики і можливості 

становлення фахівця 

(філософсько-

гуманітарні аспекти)» 

 

24-25.03. 2021 ЧДТУ, м. Черкаси 
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Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  

«Нове покоління вчителів для української школи: виклики і 

досягнення» 

Виступ на 3 секції 

«Випереджальна, 

практично-

спрямована освіта 

поколінь «Z» та «А» 

як відповідь викликам 

4.0» 

30.04.2021 КЗ ОАНО, м. Одеса 

IX Міжнародна школа «АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 «Практики інклюзивної освіти: самовизначення й самореалізація від 

учня до студента» 

Авторська сесія на 

пленарному засіданні  

«Інклюзивний вимір 

Болонського процесу 

2020-2030» 

11.05-14.05. 

2021 

МАПТ, м. Миколаїв 

Міжнародна академічна школа «BASS-21» Інтернаціоналізація вищої 

освіти у контексті розвитку культурної та публічної дипломатії  

Авторська сесія на 

пленарному засіданні  

«Освіта 4.0: виклики 

та особливості 

навчання поколінь 

«Z» та «A» 

12-16.05. 2021 Україно-американська 

асоціація працівників 

Вищої школа, 

Міжнародна 

культурно-освітня 

організація (США), 

Західноукраїнський 

національний 

Університет, с 

Паляниця, «Буковель» 

Третій Міжнародний науково-практичний WEB-форум «FORUM SOIS, 

2021: Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти 

впродовж життя» 

Авторська сесія о 

«Відкритий 

інформаційний 

простір LLL: 

особливості 

комунікації з 

цифровими 

поколіннями  

Науковий чат 6. 

«Освіта дорослих в 

умовах динамічного 

розвитку 

інформаційного 

суспільства» 

 

 

 

 

 

25-28.05. 2021 ШАУПС,  

м. Харків 
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ІV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому 

просторі: європейський та національний досвід» 

 

Виступ на 

пленарному засіданні 

«Професія вчителя у 

вимірі Європейського 

простору вищої 

освіти. 4.0: сучасні 

освітні тренди»  

14-15.05. 2021 СумДПУ ім А.С. 

Макаренка 

Всеукраїнський круглий стіл «Європейський Союз як глобальний 

актор» до Дня Європи в межах проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне 

J621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейська політична 

інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» 

Виступ на 

пленарному засіданні 

«Культурна 

дипломатія як чинник 

формування 

позитивного іміджу 

України»  

18.05. 2021 ГНПУ ім. О. 

Довженко, м. Глухів. 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Філософія для 

дітей: сучасний стан і перспективи розвитку»  

Виступ на 

пленарному засіданні 

«Філософія дитини у 

форматі 4.0: діапазон 

викликів та трендів» 

25.05. 2021 Інститут обдарованої 

дитини НАПН, м. 

Київ  

V Усеукраїнська науково-практична конференція  

«Інноваційні технології розвитку  

особистісно-професійної компетентності  

педагогів в умовах післядипломної освіти» 

Авторська сесія 

онлайн 

«Компетентнісний 

підхід у вимірі 

дорожніх карт» 

27.05. 2021 КЗ СОІППО 

Х Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості» онлайн 08-

10.06 2021 р. за напрямом: 

«Трансверсальна компетентність педагога: вимога сучасності VS 

професійне й особисте» 

Виступ на 

пленарному засіданні 

Top skills 2015-2025: 

динаміка змін 

08-11.06. 2021 МАПТ, м. Миколаїв. 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція присвяченої пам’яті 

свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) «Філософія релігії та медицини в 

постсекулярну добу» 

Виступ на 

пленарному засіданні 

«Виклики 4.0: потреба 

сучасної 

філософії для 

цифрових поколінь» 

 

 

 

 

 

 НМУ ім. О.О. 

Богомольця 
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Х Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості» 

«Трансверсальна компетентність педагога: вимога сучасності VS 

професійне й особисте» 

 

 

 

Авторський майстер-

клас «Top skills 2015-

2025: динаміка змін» 

8-10.06. 2021 АШП, МОІППО, м. 

Миколаїв. 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 

присвяченої пам’яті свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького «Філософія 

релігії та медицини в постсекулярну добу» 

Виступ на 

пленарному засіданні 

«Виклики 4.0: потреба 

сучасної філософії для 

цифрових поколінь» 

11-12.06. 2021 НМУ  

ім. Богобольця, 

м. Київ 

ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум 

«Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» 

Виступ на форумі 

 «Освіта у вимірі 

2030: виклики, 

тренди, адекватність 

темпам змін» 

15.06.2021 ООН, МАН України, 

м. Київ. 

ІІ Міжнародна науково-практична онлайн- конференція 

«ОБДАРОВАНІ ДІТИ – СКАРБ НАЦІЇ!» (онлайн) 

Доп. на плен. зас. 

«Філософія дитини: 

проблемно-ресурсний 

та індикативно-

технологічні виміри». 

Стаття 

18–22.09. 2021 м. Київ, Інститут 

обдарованої дитини 

НАПН 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність 

як складник розвитку професійної компетентності педагогічного 

працівника ЗП(ПТ)О» (онлайн) 

Доп. на плен. зас.  

Проблемно-ресурсний 

та індикативно-

технологічний виміри 

цифрової культури у 

ЗП(ПТ)О 

https://cutt.ly/BRV1I4U 

16.10. 2021 м. Біла 

Церква,БІНПО, 

УМО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Зростаюча 

конкурентоспроможна особистість в умовах діджиталізації 

суспільства» КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»  

Доп. на плен. зас.  

«Проблемно-

ресурсний та 

індикативно-

технологічний виміри 

людського капіталу в 

цифрову епоху». 

http://academy.ks.ua/?p

=18077 

Стаття 

21.10.2021 м. Херсон, ХАНО 

http://academy.ks.ua/?p=18077
http://academy.ks.ua/?p=18077
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V Усеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації в освіті і 

педагогічна майстерність учителя-словесника». (онлайн) 

Доп. на плен. зас.  

 

«Як збільшити 

потенціал фахової 

мобільності молодого 

вчителя: можливості 

проблемно-

ресурсного та 

індикативного-

технологічного 

підходів». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TrxQIPPQ

6B0 

29-30.10.2021 СумДПУ ім А.С. 

Макаренка 

Усеукраїнський методологічний семінар « 

«Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти» 

(онлайн) 

Виступ на секційному 

Засіданні  

 «Інноваційний вимір 

обдарованості» 

18.11.2021 м. Київ, Інститут 

обдарованої дитини 

НАПН 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід Європейського 

Союзу у сфері реагування на виклики безпеки» (онлайн) у межах 

реалізацї проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне  

«Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та 

сучасність»  

621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE 

Доповідь 

«DigCompEdu (рамка 

цифйрових 

компетенцій) як 

фактор інноваційного 

розвитку та 

інформаціно-

безпеково політики 

ЄС»,  

стаття 

09.12.2021 М. Глухів, ГНПУ 

 

ІY Міжнародна науково-практична конференція «Культуромовна 

особистість фахівця у ХХІ столітті» 

 

Доп. на плен. зас.  

 «Культуромовна 

особистість: 

інноваційні виміри» 

10-11.12.2021 

 

СумДПУ ім А.С. 

Макаренка  

«Культуромовна 

особистість: виклики 

та тренди цифрового 

суспільства» 
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Обласний науково-практичний семінар «Навчання української мови і 

літератури у Новій українській школі» 

Доповідь. «Цифровий 

вимір викладання 

української мови та 

літератури в умовах 

НУШ» 

15.12.2021 СумДПУ ім А.С. 

Макаренка 

VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «психолого-

педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» 

Доп. на плен. зас.  

«Неперервна освіта: 

досвід запровадження 

проблемно-

ресурсного та 

індикативно-

технологічного 

підходів» 

Тези 

16.12.2021 м. Біла Церква, 

БІНПО, УМО 

12 Чхайло Л. М. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи»

  

Стаття, доповідь 25.11.21 КЗ СОІППО 

 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

1 Петрова Л. Г. VIII Всеукраїнська робоча нарада з питань апробації і впровадження 

курсу «Культура добросусідства» 

Майстер-клас 21-23.01.2021 Онлайн, 

засобами служби 

Microsoft Teams 

МОН, м. Київ 

2 Петрова Л. Г. 

Подліняєва О. О.  

I International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC TRENDS 

AND TRENDS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

Correspondence 

research work 

07-08.2021 Umea Kingdom of 

Sweden 

3 Петрова Л. Г. 

Подліняєва О. О. 

The І international scientific and practical conference Scientific trends and 

trends in the context of globalization 

Стаття  

(у співавторстві) 

Вересень Umeå, Sweden: 

Mondial 

4 Петрова Л. Г. 

Подліняєва О. О. 

The ІІ international scientific and practical conference International 

scientific discussion problems task and prospects 

Стаття 

(у співавторстві) 

Вересень Brighton, Great 

Britain 

5 Антонченко М. О. 

 

XХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи 

та Азії» 

Стаття 28.02. 2021 м. Переяслав-

Хмельницький. 

V Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів 

в умовах післядипломної освіти» 

Доповідь, стаття 27.05.2021 КЗ СОІППО 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь/Стаття 09.12.2021 КЗ СОІППО 

6 Захарова І. О. 

Захаров М. М. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології 

управління соціально-економічним розвитком України в умовах 

глобальних викликів сьогодення» 

Виступ на 

пленарному засіданні 

Доповідь 

09.12.2021 м. Мелітополь 
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7 Захаров М. М.  V Всеукраїнська науково-методична конференція Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія і практика. Рersonal and 

professional teacher’s competence: theory and practice 

Доповідь 04.03.2021  КЗ СОІППО 

8 Подліняєва О. О.  

Антонченко М. О. 

Обласний науково-методичний семінар «Формування медіаграмотності 

учнів в процесі навчання математики»  

Доповідь 06.05.2021 КЗ СОІППО 

9 Ніколаєнко М. С. 

 

V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога:  

теорія і практика» 

Стаття. Доповідь 04.03 2021 КЗ СОІППО онлайн, 

засобами служби 

Microsoft Teams 

V Усекраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів 

в умовах післядипломної освіти». 

Стаття, доповідь 

(пленарне), доповідь 

(секційне) 

27.05.2021  КЗ СОІППО онлайн, 

засобами служби 

Meet 

Засідання роботи обласної школи молодого вчителя Доповідь  

 

10.09.2021 Онлайн 

Вебінар щодо впровадження SELFIE у закладах освіти  Майстер-клас 

 

08.11.2021 Онлайн 

10 Ніколаєнко М. С. 

Павленко І. М. 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Електронні 

інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» 

Доповіді/Статті 09.-10.11.2021 м. Вінниця 

11 Павленко І. М 

 

XХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи 

та Азії» 

Стаття 28.02.2021 м. Переяслав-

Хмельницький 

V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь, стаття 04.03.2021 м. Суми  

XХХVІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.  Стаття 31.05.2021 м. Переяслав-

Хмельницький 

XХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Стаття 30.06.2021 м. Переяслав-

Хмельницький 

12 Павленко І. М. 

Шевченко Т. О. 

 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповіді/Стаття (у 

співавторстві)  

09.12.2021 КЗ СОІППО 

13 Посна Л. В. 

 

ХХХV Міжнародна науково- 

практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки 

в країнах Європи та Азії» 

Стаття 28.02.2021 м. Переяслав-

Хмельницький 

ХХХVІ Міжнародна науково- 

практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки 

в країнах Європи та Азії» 

 

 

 

Стаття 31.03.2021 м. Переяслав-

Хмельницький 
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ХХХVІІ Міжнародна науково- 

практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки 

в країнах Європи та Азії» 

Стаття 30.04.2021 м. Переяслав-

Хмельницький 

ХХХVІІІ Міжнародна науково- 

практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки 

в країнах Європи та Азії» 

Стаття 31.05.2021 м. Переяслав-

Хмельницький 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього 

тисячоліття у країнах Європи та Азії» 

Стаття 31.12.2021 ДВНЗ «Переяслов-

Хмельницький» 

ДПУ ім. 

Г.Сковороди 

14 Шевченко Т. О. 

 

V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога:  

теорія і практика» 

Стаття, доповідь 04.03.2021 

 

КЗ СОІППО онлайн, 

засобами служби 

Microsoft Teams  

І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні 

проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України» 

 

Тези 15.03.2021 Онлайн університет 

AGGR University, 

Міжнародна 

асоціація трансферу 

технологій, Київ, 

ІТТА 

ХХХVІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

««Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи 

та Азії». 

Стаття (2 шт.) 31.05.21. ДВНЗ «Перяслав-

Хмельницький 

педагогічний 

університет ім. 

Г.Сковороди» 

15 Петрова Л. Г., 

Захаров М. М, 

Подліняєва О. О., 

Наконечна Л. М.,  

Лобода В. В., 

Ковтун Є. Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-практичний семінар «Дошкільна медіаосвіта: теорія і практика Доповіді, 

майстер-класи 

15.09.2021 КЗ СОІППО 
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16 Петрова Л. Г., 

Антонченко М. О., 

Захарова І. О., 

Захаров М. М, 

Подліняєва О. О., 

Ніколаенко М. С., 

Павленко І. М., 

Шевченко Т. О., 

Наконечна Л. М.,  

Посна Л. В. 

Науково-методичний семінар «Інформаційно-цифрова компетентність 

педагогів як провідна у професійній підготовці»«  

Доповіді, 

майстер-класи 

28.10.2021 Сумська гімназія №1 

17 Петрова Л. Г., 

Антонченко М. О., 

Подліняєва О. О., 

Ніколаенко М. С., 

Павленко І. М., 

Шевченко Т. О., 

Наконечна Л. М.,  

Посна Л. В. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Виступ на 

пленарному засіданні, 

доповіді, майстер-

класи 

25.11.2021 КЗ СОІППО, онлайн 

Кафедра психології 

1 Вознюк А. В. VIII Всеукраїнська робоча нарада з питань апробації і впровадження 

курсу «Культура добросусідства» 

Модератор,  

майстер-клас 

21-23.01.2021 Онлайн 
(Zoom) 

Обласний науково-практичний семінар «Сучасні підходи налагодження 

партнерської взаємодії в освітньому середовищі» 

Голова оргкомітету, 

доповідь 

17.03. 

2021 

КЗ СОІППО 

Всеукраїнський онлайн-тренінг «Розвиток ресурсів особистості в 

умовах дистанційного та змішаного навчання» 

Член оргкомітету, 

майстер-клас 

27-28.03.2021 Онлайн 

(Zoom) 

ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня 

психолога 

Голова оргкомітету, 

доповідь, 

2 інтерактивних 

заняття з елементами 

тренінгу 

19–25.04. 2021 КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Психологічна допомога в умовах 

сьогодення» в рамках ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди 

Всеукраїнського дня психолога 

Модератор, доповідь 21.04.2021 КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичного онлайн-семінар «Як підготувати 

успішну особистість: інноваційні технології в освітньому процесі» 

Доповідь 27.04.2021 КЗ СОІППО 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

 

Стаття, доповідь на 

секційному засіданні 

13-15.05.2021  м. Запоріжжя 
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Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» 

Доповідь, стаття 21.05.2021 м. Київ 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога» 

Голова оргкомітету, 

доповідь, майстер-

клас, стаття 

26.05.2021 КЗ СОІППО 

Науково-практичний семінар «Дитиноцентризм: педагогіка партнерства 

й позитивна психологія» у рамках X Міжнародної вистав «Сучасні 

заклади освіти» 

Доповідь на 

пленарному засіданні 

27.05.2021 м. Київ 

Міжнародна наукова конференція «Педагогіка і психологія в сучасному 

світі: вектори взаємодії» 

Доповідь, стаття 28–29.05.2021 Влоцлавек, 

Республіка Польща 

Міжнародний круглий стіл «Наукова співпраця україни-польщі в галузі 

психології: здобутки та перспективи» 

Доповідь 07.06.2021 м. Київ 

International workshop «Technologies for Promoting Staff Psychological 

Health in the Organization» 

Доповідь на 

пленарному засіданні 

30.09.2021 м. Київ 

IІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Психологічні 

умови благополуччя персоналу організацій» 

Доповідь на 

секційному засіданні,  

стаття 

07.-08.10. 2021 м. Львів 

Регіональний науково-практичний семінар «Особистісно-професійне 

самовдосконалення як чинник професійного розвитку педагога»  

Координатор 

оргкомітету, доповідь 

на секційному 

засіданні 

20.10.2021 КЗ СОІППО 

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні 

можливості сучасної психології та шляхи ї розвитку»  

Доповідь на 

секційному засіданні,  

стаття 

21-22.10. 2021 м. Запоріжжя 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Координатор 

оргкомітету, член 

редакційної колегії, 

доповідь на 

пленарному засіданні, 

керівник секції 

25.11.2021  КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін» 

Координатор 

оргкомітету, член 

редакційної колегії, 

доповідь на 

пленарному засіданні, 

керівник секції 

 

 

22.11.-26.11. 

2021 

КЗ СОІППО 
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Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін» 

Модератор, доповідь 

на дискусійній 

платформі  

22.11.2021 КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Сучасна школа і батьківська громада: 

кроки до порозуміння та партнерства» 

Модератор, доповідь 

на дискусійній 

платформі, майстер-

клас 

24.11.2021 КЗ СОІППО 

2 Панченко С. М. ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня 

психолога 

Член оргкомітету, 

стаття,  

 

19.04.–25.04. 

2021 

КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Психологічна допомога в умовах 

сьогодення» в рамках ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди 

Всеукраїнського дня психолога 

Доповідь 21.04.2021 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога» 

Член оргкомітету, 

доповідь, стаття 

26.05.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Доповідь на 

секційному засіданні 

25.11.2021  КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін» 

Член оргкомітету, 

доповідь, 6 статей (у 

співавторстві) 

22.11.-26.11.  

2021 

КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін» 

Доповідь на 

секційному засіданні 

22.11.2021 КЗ СОІППО 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Член оргкомітету, 

доповідь, тези 

09.12.2021 КЗ СОІППО 

3 Чеканська Л. М. ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» 

Член оргкомітету, 

практичне заняття з 

елементами тренінгу 

19.04.-25.04. 

2021 

КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Психологічна допомога в умовах 

сьогодення» в рамках ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди 

Всеукраїнського дня психолога 

Доповідь 21.04.2021 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога» 

Член оргкомітету, 

доповідь, 0,5 статті 

26.05.21 КЗ СОІППО 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у 

кризових умовах та критичних ситуаціях життя» 

Доповідь 18.05.-20.05. 

2021 

СумДПУ ім. 

А.С. Макаренка 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Член оргкомітету, 

доповідь  

25.11.2021  КЗ СОІППО 
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ІІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін» 

Член оргкомітету, 

доповідь, майстер-

клас 

22-26.11.2021 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін» 

Доповідь на 

секційному засіданні 

22.11.2021 КЗ СОІППО 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Член оргкомітету, 

доповідь 

09.12.2021 КЗ СОІППО 

4 Василевська О. І. Обласний науково-практичний семінар «Запобігання та подолання 

булінгу в освітньому закладі» 

Доповідь 11.03.2021 КУ 

«Новослобідський 

ЦПРПП» 

Zoom 

Міжнародна науково-практична конференція ««Психологічна наука та 

практика ХХІ століття»« 

 

Доповідь, тези 26–27.03. 

2021  

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня 

психолога 

Член оргкомітету, 

доповідь, майстер-

клас 

19–25.04. 

2021 

КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Психологічна допомога в умовах 

сьогодення» в рамках ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди 

Всеукраїнського дня психолога 

Доповідь 21.04.2021 

КЗ СОІППО 

Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» 

Доповідь, стаття 21.05.2021 

м. Київ 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога» 

Член оргкомітету, 

стаття, доповідь 

26.05.2021 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Особистісно-професійне 

самовдосконалення як чинник професійного розвитку педагога»  

Доповідь на 

секційному засіданні 

20.10.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Доповідь на 

секційному засіданні 

25.11.2021  КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін» 

Член оргкомітету, 

доповідь, майстер-

клас 

22-26.11.2021 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін» 

 

Доповідь  22.11.2021 КЗ СОІППО 
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5 Гальцова С. В. Міжнародна науково-практична конференція «Психологічна наука та 

практика ХХІ століття» 

 

Доповідь, тези 26-27.03. 

2021 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка 

ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня 

психолога 

Член оргкомітету, 

доповідь, стаття, 

інтерактивне заняття з 

елементами тренінгу 

19–25.04. 

2021 

КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Психологічна допомога в умовах 

сьогодення» в рамках ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди 

Всеукраїнського дня психолога 

Доповідь 21.04.2021 КЗ СОІППО 

Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» 

Доповідь, стаття 21.05.2021 м. Київ 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога» 

Член оргкомітету, 

стаття, доповідь 

26.05.2021 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Особистісно-професійне 

самовдосконалення як чинник професійного розвитку педагога»  

Доповідь  20.10.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Доповідь на 

секційному засіданні, 

стаття 

25.11.2021  КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін» 

Член оргкомітету, 

доповідь на 

секційному засіданні, 

круглий стіл 

22-26.11.2021 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін» 

Доповідь  22.11.2021 КЗ СОІППО 

6 Борцова М. В. ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня 

психолога 

Член оргкомітету, 

доповідь, дискусійна 

платформа 

19–25.04. 

2021 

КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Психологічна допомога в умовах 

сьогодення» в рамках ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди 

Всеукраїнського дня психолога 

Доповідь 21.04.2021 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога» 

 

Член оргкомітету, 

стаття, доповідь 

26.05.2021 КЗ СОІППО 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Доповідь на 

секційному засіданні 

25.11.2021  КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін» 

Член оргкомітету, 

доповідь на 

секційному засіданні, 

дискусійна платформа 

22-26.11.2021 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін». 

Доповідь  22.11.2021 КЗ СОІППО 

7 Гільова Л. Л. ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня 

психолога 

Член оргкомітету, 

майстер-клас 

19–25.04. 

2021 

КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Психологічна допомога в умовах 

сьогодення» в рамках ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди 

Всеукраїнського дня психолога 

Доповідь, 

психологічний 

практикум 

21.04.2021 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога» 

Член оргкомітету, 

доповідь, майстер-

клас, стаття 

26.05.2021 КЗ СОІППО 

8 Кулик Н. А. Обласний науково-практичний семінар «Сучасні підходи налагодження 

партнерської взаємодії в освітньому середовищі» 

Голова оргкомітету, 

доповідь 

17.03. 

2021 

КЗ СОІППО 

(Microsoft Teams) 

ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня 

психолога 

Член оргкомітету, 

доповідь, дискусійна 

платформа з елементами 

психологічного 

практикуму, 

інтерактивне заняття з 

елементами тренінгу, , 

психологічний 

практикум 

19–25.04. 

2021 

КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Психологічна допомога в умовах 

сьогодення» в рамках ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди 

Всеукраїнського дня психолога 

Доповідь 21.04.2021 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога» 

Член оргкомітету, 

доповідь, майстер-клас 
26.05.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

 

 

Доповідь на секційному 

засіданні 
25.11.2021  КЗ СОІППО 
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ІІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін» 

Член оргкомітету, 

доповідь на 

секційному засіданні, 

дискусійна 

платформа, 

психологічний 

практикум 

22-26.11.2021 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін» 

Доповідь на 

секційному засіданні 

22.11.2021 КЗ СОІППО 

9 Марухина І. В. Вебінар «Діяльність практичного психолога в умовах дистанційного 

навчання» 

Доповідь 21.01.2021 КЗ СОІППО 

Методичний порадник «Особливості консультування в умовах 

дистанційного навчання» 

Доповідь 12.02.2021 КЗ СОІППО 

Онлайн-конференція «Виклики дистанційної освіти: особливості 

організації роботи практичного психолога в синхронному та 

асинхронному режимах» 

Доповідь 19.02.2021 КЗ СОІППО 

Вебінар «Майндфулнес для спеціалістів сфери психічного здоров’я» Організація та 

проведення 

20.04.2021 КЗ СОІППО 

Обласний онлайн-семінар «Особливості онлайн-консультування» Доповідь 16.04.2021 КЗ СОІППО 

Методичний онлайн-порадник «Алгоритм первинної профілактики 

насильства в учнівському середовищі» 

Організація та 

проведення 

27.05.2021 КЗ СОІППО 

Онлайн-марафон, присвячений 30-річчю психологічної служби Доповідь 18.05.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Доповідь на 

секційному засіданні, 

стаття 

25.11.2021  КЗ СОІППО 

10 Сидоренко І. В. ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня 

психолога 

Член оргкомітету, 

доповідь,  

майстер-клас 

19–25.04. 

2021 

КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Психологічна допомога в умовах 

сьогодення» в рамках ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди 

Всеукраїнського дня психолога 

Доповідь,  21.04.2021 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога» 

Член оргкомітету, 

доповідь,  

майстер-клас 

26.05.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Доповідь на 

секційному засіданні, 

майстер-клас 

25.11.2021  КЗ СОІППО 
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ІІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін» 

Член оргкомітету, 

доповідь на 

секційному засіданні, 

майстер-клас 

22-26.11.2021 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін». 

Доповідь, майстер-

клас 

22.11.2021 КЗ СОІППО 

11 Троіцька М. Є. ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня 

психолога 

Член оргкомітету, 

майстер-клас 

19–25.04. 

2021 

КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Психологічна допомога в умовах 

сьогодення» в рамках ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди 

Всеукраїнського дня психолога 

Доповідь, майстер-

клас 

21.04.2021 КЗ СОІППО 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога» 

Член оргкомітету, 

доповідь 

26.05.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Доповідь на 

секційному засіданні 

25.11.2021  КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін» 

Член оргкомітету, 

доповідь на 

секційному засіданні, 

майстер-клас 

22-26.11.2021 КЗ СОІППО 

12 Василега О. Ю. ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди Всеукраїнського дня 

психолога 

Член оргкомітету, 

2 майстер-класи, член 

редколегії наукового 

збірника 

19–25.04. 

2021 

КЗ СОІППО 

Регіональний круглий стіл «Психологічна допомога в умовах 

сьогодення» в рамках ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму 

«Психологічна допомога: від кризи до ресурсу» з нагоди 

Всеукраїнського дня психолога 

Доповідь 21.04.2021 КЗ СОІППО 

Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» 

Доповідь, стаття 21.05.2021 м. Київ 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в роботі практичного психолога» 

Член оргкомітету, 

доповідь, майстер-

клас, член редколегії 

наукового збірника, 

стаття 

 

26.05.2021 КЗ СОІППО 
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Регіональний науково-практичний семінар «Особистісно-професійне 

самовдосконалення як чинник професійного розвитку педагога»  

Доповідь на 

секційному засіданні 

20.10.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Доповідь на 

секційному засіданні 

25.11.2021  КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагога в умовах інноваційних змін» 

Член оргкомітету, 

член редакційної 

колегії, доповідь на 

секційному засіданні, 

2 майстер-класи 

22-26.11.2021 КЗ СОІППО 

Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін» 

Доповідь 22.11.2021 КЗ СОІППО 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 Єфремова Г. Л.  

  

Обласний онлайн-семінар «Формування здорового способу життя 

учнівської молоді в сучасних умовах: виховний аспект» 

Доповідь 28.01.2021 

 

КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та 

перспективи»  

 

Доповідь 20.04.2021  Запорізький 

національний 

університет 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих 

дослідників «Інновації в науці: сучасний вимір» 

Координатор 

оргкомітету, керівник 

секції 

22.04.2021 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток 

освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій» 

Доповідь 26-27.05.2021  Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича 

V Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів 

в умовах післядипломної освіти» 

Координатор 

оргкомітету, доповідь, 

публікація 

27.05.2021  КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна 

підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» 

Член оргкомітету, 

доповідь 

01–02.06.2021  СумДПУ ім А.С. 

Макаренка 

ІV Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Формування громадянської культури в Новій українській школі: 

традиційні та інноваційні практики»  

Член оргкомітету, 

публікація 

17.06.2021 КЗ СОІППО 

ІІ Всеукраїнський науковий семінар з міжнародною участю «Педагогіка 

В.О. Сухомлинського: діалог із сучасністю» 

 

 

 

Доповідь 05.10.2021 СДПУ ім. А. С. 

Макаренка 
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 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український 

контекст» 

Член оргкомітету, 

стаття, доповідь 

16–

17.11.2021  

 Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені  

В. Г. Короленка 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність: досвід, проблеми, перспективи» 

Член оргкомітету, 

виступ, тези, 

модератор секції 

25.11.2021 КЗ СОІППО 

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Член оргкомітету, 

доповідь, стаття 

09.12.2021 КЗ СОІППО 

2 Кудінов Д. В. 

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сумські 

історико-краєзнавчі читання» 

онлайн 28.10.2021. КЗ СОІППО 

Х Конотопські краєзнавчі читання онлайн 11.11.2021 Конотопський 

краєзнавчий музей 

V Міжнародна наукова конференція «Історико-краєзнавчі дослідження. 

Традиції та інновації»« 

онлайн 11.11.2021 СумДПУ 

VIII Міжнародна конференція «Освітні інновації: педагогіка, філософія, 

психологія» 

онлайн 09.12.2021 КЗ СОІППО 

3 Грицай С. М. 

 

V Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь 04.03.2021 КЗ СОІППО 

Весняна сесія обласної «STEM-школи 2021» 

 

Модератор, виступ 24.03.2021 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих 

дослідників «Інновації в науці: сучасний вимір» 

Доповідь 22.04.2021 КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичний онлайн-семінар «Як підготувати 

успішну особистість: інноваційні технології в освітньому процесі» 

Доповідь 27.04.2021 КЗ СОІППО 

V Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів 

в умовах післядипломної освіти» 

Доповідь 27.05.2021 КЗ СОІППО 

Навчально-методичний семінар «Сучасні моделі впровадження STEM-

освіти у практику роботи закладів освіти області» «STEM-школа-2021». 

Модератор, виступ 15.06.2021 КЗ СОІППО 

Міжнародні стратегічні слухання «Національний освітній технопарк: 

від ідеї до втілення» 

Доповідь, тези 

доповіді 

24-24.06.2021 м. Харків 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сумські 

історико-краєзнавчі студії» 

Координатор 

оргкомітету 

28.10.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Мережа шкіл 

новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації 

післядипломної освіти» 

Виступ, стаття 19.11.2021 м. Полтава 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність: досвід, проблеми, перспективи» 

Координатор 

оргкомітету, 

модератор, виступ, 

тези 

25.11.2021 КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний психологічний форум 

«Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагога в умовах інноваційних змін» 

Член оргкомітету 22-26.11.2021  КЗ СОІППО 

Обласна науково-педагогічна онлайн-конференція 

«Здорові діти сьогодні – здорова нація завтра» 

Член оргкомітету, 

виступ 

01.12.2021 КЗ СОІППО 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» 

Член оргкомітету, 

виступ 

09.12.2021  КЗ СОІППО 

4 Гузенко О. В. 

 

Всеукраїнський Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті 

сталого розвитку суспільства»  

 

Доповідь 18.02.2021  Інститут 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

Всеукраїнський науково-практичний cемінар «Макаренківські 

читання», присвяченого 133 річниці від дня народження 

А. С. Макаренка 

Член оргкомітету, 

доповідь 

11.03.2021 СумДПУ  

ім. А. С. Макаренка 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вища 

педагогічна освіта в Україні: історичний вимір та виклики сьогодення» 

Доповідь на 

пленарному засіданні 

18.03.2021 Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Олександра 

Довженка 

Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2020 рік 

«Психолого-педагогічне забезпечення підготовки педагогічного 

персоналу в умовах трансформаційних змін» 

Доповідь 23-29.03.2021  Інститут 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

НАПН України 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної 

майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій»  

Доповідь, публікація 02.04.2021  Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Олександра 

Довженка 

Науково-практичний вебінар «Андрагогічний підхід у педагогічних 

дослідженнях»  

Доповідь 10.04.2021 

 

Інститут 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

НАПН України 
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ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та 

перспективи»  

Доповідь, публікація, 

член оргкомітету 

20.04.202 Запорізький 

національний 

університет 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний 

виміри змін» 

Доповідь, публікація, 

член оргкомітету 

20-21.04.2021 СумДПУ  

ім. А. С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих 

дослідників «Інновації в науці: сучасний вимір» 

Координатор 

оргкомітету, керівник 

секції 

22.04.2021 КЗ СОІППО  

V Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів 

в умовах післядипломної освіти» 

Доповідь, публікація, 

член оргкомітету 

27.05.2021 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток 

освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій» 

Доповідь 26-27.05.2021 Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна 

підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» 

Доповідь 01–02.06.2021  СумДПУ  

ім. А. С. Макаренка 
ІІ Всеукраїнський науковий семінар з міжнародною участю «Педагогіка 

В.О. Сухомлинського: діалог із сучасністю» 

Доповідь 05.10.2021 СДПУ  

ім. А. С. Макаренка 

V Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і формування 

конкурентоспроможності фахівців 

в умовах євроінтеграції» 

Доповідь 21-22.10.2021  Мукачівський 

державний 

університет 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український 

контекст» 

Доповідь 16–17.11.2021   Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені  

В. Г. Короленка 

IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ 

століття: виклики, проблеми, перспективи» 

член оргкомітету, 

доповідь,  

16-17.11.2021 СДПУ імені  

А.С. Макаренка 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Доповідь, 

стаття 

25.11.2021  КЗ СОІППО 

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

координатор 

оргкомітету, доповідь, 

стаття 

 

 

 

 

09.12.2021 КЗ СОІППО 



233 

 

1 2 3 4 5 5 

5 Гиря О. О 

 

III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному 

просторі громади» 

Тези 01-02.06.2021 СумДПУ ім. А. С. 

Макаренка 

V Всеукраїнська інтернет-конференція “ Іноваційні технології розвитку 

особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах 

післядипломної освіти” 

Стаття, виступ на 

пленарному засіданні 

27.05.2021 КЗ СОІППО 

Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 

національний виміри 

Стаття Квітень 2021 

року 

СумДПУ ім.  

А. С. Макаренка 

6 Атрощенко Н. М. 

 

Міжнародна науково-практична конференція молодих дослідників 

«Інновація в науці: сучасний вимір» 

Стаття 22.04.2021 м. Суми 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистості професійної компетентності педагогів 

в умовах післядипломної освіти» 

Стаття 27.05.2021  м. Суми 

III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному 

просторі громади» 

Стаття 01-02.2021 м. Суми 

IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Формування громадянської культури в новій українській школі» 

Стаття 17.06.2021  м. Суми 

7 Пінчук Д. М. 

 

Всеукраїнський вебінар на тему «Дистанційне навчання як сьогоденна 

форма освіти: проблеми та перспективи» 

Спікер 25.03.2021  Науково-методичний 

центр професійно-

технічної освіти у 

Запорізькій області 

V Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих 

учених «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та 

економіці 

Тези 22-23.04.2021 Київський 

національний 

університет 

культури і мистецтв, 

м. Київ 

Обласний Онлайн-семінар «Як підготувати успішну особистість: 

інноваційні технології в освітньому процесі» 

Доповідь 27.04.2021  КЗ СОІППО 

V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів 

в умовах післядипломної освіти» 

Стаття 27.05.2021 КЗ СОІППО 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток 

освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій 

Доповідь 26-27.05.2021 Чернівецький 

національний 

університет 
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ІІІ Всеукраїнській науково-практична конференція 

«Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі 

громади» 

Доповідь 01-02.06.2021  Навчально-науковий 

інституту педагогіки 

і психології  

СумДПУ ім.  

А. С. Макаренка 

ІV Усеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція »Формування громадянської культури  

в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики» 

Стаття 17.06.2021  КЗ СОІППО 

І міжнародна науково-практична конференція «Імерсивні технології в 

освіті» 

Тези 21.09.2021  м. Київ 

ІІІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар »Позиціонування 

закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту». 

Доповідь 29.10.2021  м. Київ 

Обласне методичне об'єднання «Сучасні освітні методи та технології 

інтенсифікації навчання іноземній мові» 

Проведення майстер-

класу 

09.11.2021  Відокремлений 

структурований 

підрозділ 

«Машинобудівний 

фаховий коледж» 

Сумського 

державного 

університету 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Трансформації вищої педагогічної освіти: Світовий і український 

контекст» 

Доповідь 16–17.11.2021  м. Полтава 

 

Всеукраїнська конференція «Особистісно-професійна компетентність 

педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Тези, доповідь 25.11.2021  КЗ СОІППО 

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Стаття, доповідь 09.12.2021 КЗ СОІППО 

8 Луценко С. М. 

 

ХХ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося, брати 

наші…», номінація «Історія України та державотворення»  

Член журі конкурсу 22.01.2021 КЗ СОІППО 

Освітні студії з питань розбудови внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти для керівників та педагогічних працівників ЗЗСО 

Сумської області: 

Експерт - спікер  Управління ДСЯО у 

Сумській області  

(он-лайн) 

- «Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, 

прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці 

учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою 

громадою» 

 13.01.2021   

- «Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти» 

-  

 28.01.2021   
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- «Ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації 

освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти» 

 03.02.2021   

Всеукраїнський науково – методичний вебінар «Методи та прийоми 

формування компетентностей» 

Спікер 03.03.2021 Інтернет-портал 

«Дистанційна 

Академія від ВГ 

«Основа»« 

Круглий стіл Національного університету цивільного захисту України 

«Формування дієвих механізмів державного управління з забезпечення 

державної безпеки» 

Он-лайн 14.05.2021 НУЦЗ України, 

м. Харків 

Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти 

Он-лайн 27.05.2021  КЗ СОІППО 

 

ІV Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Формування громадянської культури в Новій українській школі: 

традиційні та інноваційні практики»  

Он-лайн 17.06.2021  КЗ СОІППО 

 

Всеукраїнська конференція «Особистісно-професійна компетентність 

педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Тези, доповідь 25.11.2021  КЗ СОІППО 

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Стаття, доповідь 09.12.2021  КЗ СОІППО 

9 Прядко Л. О. 

 

V Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» 

Стаття, доповідь 27.05.2021  КЗ СОІППО 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний 

виміри змін», 

Тези, доповідь 20.04.-21.04. 

2021 

СумДПУ ім.  

А.С. Макаренка 

ХІV Міжнародна науково-практичної конференції «Спеціальна і 

інклюзивна освіта: проблеми та перспективи» 

 

Тези, доповідь 15.04.-16.04. 

2021 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка  

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція З міжнародною 

участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному 

просторі громади»  

 

 

 

 

Очна 01.01-06. 2021 СумДПУ ім  

А.С. Макаренка 
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ІV Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Формування громадянської культури  

У Новій українській школі: традиційні та інноваційні практики», 

Стаття 17.06. 2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

з міжнародною участю «Трансформації вищої педагогічної освіти: 

світовий і український контекст» 

Заочна 16–17.11.2021  Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені В. 

Г. Короленка 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-

реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та 

світовому вимірі» 

Он-лайн 24.11.2021  СумДПУ ім  

А.С. Макаренка 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Заочна 25.11.2021 КЗ СОІППО 

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Он-лайн 09.12.2021 КЗ СОІППО 

10 Цебро Я. І. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український 

контекст»  

Круглий стіл 16-17.11.2021 м. Полтава, 

Полтавський 

державний 

педагогічний 

університет 

11 Івашина Л. П. 

 

Круглий стіл Національного університету цивільного захисту 

«Формування дієвих механізмів державного управління з забезпечення 

державної безпеки» 

Стаття 14.05.2021 Національний 

університет 

цивільного захисту, 

м. Харків 

Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти 

Стаття 27.05.2021 КЗ СОІППО 

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному 

просторі громади». Суми, 01-02 червня 2021 року. 

Тези, доповідь 01-02.06.2021 СумДПУ ім  

А.С. Макаренка 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український 

контекст» 

Заочна 16-17.11.2021 Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені  

В. Г. Короленка  

м. Полтава 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

 

 

Очна 25.11.2021  КЗ СОІППО 
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12. Кожем’якіна І. В. 

 

V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Виступ 04.04.2021  КЗ СОІППО 

V Усеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів 

в умовах післядипломної освіти»  

Стаття, виступ 27.05.2021 КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному 

просторі громади»  

Виступ 01-02.06.2021  

 

 

СумДПУ ім   

А.С. Макаренка 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український 

контекст 

Виступ 16–17.11.2021  

 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

 В. Г. Короленка 

м. Полтава 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Виступ, стаття 25.11.2021  КЗ СОІППО 

 

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка 

Виступ, стаття 09.12.2021  КЗ СОІППО 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа 

і підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти» 

Виступ, тези 24.12.2021  Глухівський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Олександра 

Довженка 

м. Глухів 

XV Міжнародна науково-практична конференція «Trends in the 

development of science and practice» 

 

Виступ, тези 27-29.12.2021 Мадрид, Іспанія 

13 Сударева Г. Ф. 

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному 

просторі громади»  

 

Виступ «Інноваційні 

підходи в роботі з 

вразливими групами 

населення (на 

прикладі сім’ї) 

01.-02. 2021 

 

СумДПУ  

ім А.С. Макаренка 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Макаренківські читання» Виступ «Траєкторія 

професійного 

розвитку педагога в 

контексті системи 

перспективних ліній 

А.С. Макаренка 

11.03.2021  СумДПУ  

ім А.С. Макаренка 
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Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM‒ світ 

інноваційних можливостей з формування освітнього STEM-

середовища» 

Стаття 

«Упровадження 

STEM-освіти в умовах 

нової української 

школи» 

01.04.2020  м. Київ  

Участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу STEM-публікацію» Стаття 

«Упровадження 

STEM-освітив умовах 

нової української 

школи: методичний 

аспект» 

01.04.2021  м. Київ, ДПУ ІМЗО 

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

технології розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагогів в умовах післядипломної освіти» 

Стаття, виступ 

«Педагогічне 

проєктування як 

засіб розвитку 

професійної 

компетентності 

педагога  

27.05.2021 

 

КЗ СОІППО 

ІV Всеукр. н-п інтернет-конф. «Якість освіти: зміни заради прогресу 

 

Тези 19.10 2021  

 

м. Київ 

Всеукр. н-п конф. З міжнар підтримкою «Трансформація вищої пед. 

освіти: світ. і укр. контекст 

Виступ 

 

15-17.11.2021 

 

м. Полтава 

 

Особ-проф. компетентн. педагога: досвід, проблеми, перспективи Стаття 25.11.2021  

 

м. Суми 

 

Конкурс на кращу публікацію Стаття 20.12.2021  м. Київ 

 

14 Клочко О. М. 

  

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та 

перспективи 

Дистанційна 20.042021  Запоріжжя, 

Запорізький 

національний 

університет 

Міжнародна науково-практична інтернет-конфренція «Розвиток 

освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій» 

Дистанційна 26-27.05.2021  Чернівці, 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича 

V Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» 

 

Очна 28.05.2021  КЗ ОІППО 
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ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Соціальна підтримка сімʼї та дитини у соціокультурному 

просторі громади» 

Очна 01-02.06.2021  СумДПУ імені  

А. С. Макаренка 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сумські історико-

краєзнавчі студії». Секція 4. Історія освіти Сумської області 

Очна, написання 

статті 

28.10.2021 КЗ СОІППО 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформації вищої 

педагогічної освіти:світовий і українській контекст». Напрям 2. 

Методолого-теоретичні й методичні засади виховання молоді. 

Українська система вищої педагогічної освіти: історична ретроспектива 

Дистанційна, доповідь 16-17.11.2021  Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет ім. 

 В. Короленка 

Інституційно-правові основи соціального супроводу сімей, які 

виховують дитину з особливими освітніми потребами в Україні. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Корекційно-

реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та 

світовому вимірі», Секція 4: Проблеми теорії та практики реалізації 

систем раннього втручання, скринінгу, реабілітації, абілітації, 

супроводу, підтримки та соціально-педагогічного патронажу  

Дистанційна, доповідь 24.11.2021  СумДПУ імені 

 А. С. Макаренка 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи». 

Секція 1. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти 

Очна, написання 

статті 

25.11.2021 КЗ СОІППО 

VІІI Міжнародна науково-практична конференція Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка. Секція 3. Теоретичні та практичні 

основи розвитку інноваційних процесів в професійній освіті: досвід та 

перспективи 

Очна, написання 

статті 

09.12.2021 КЗ СОІППО 

15 Сидоренко Н. В. 

 

Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю 

«Макаренківські читання» 

Заочна 11.03.2021  СумДПУ ім  

А.С. Макаренка 

Міжнародна науково-практична коференція «Розвиток освітніх систем 

в умовах євроінтеграційних трансформацій» 

 

Заочна 26-27.05.2021 м. Чернівці 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

 Ю. Федьковича 

V Всеукраїнська науково-практичній інтернет-конференції 

«Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» 

Очна 27.05.2021 КЗ СОІППО 

ІІІ Всеукраїнська конференція «Соціальна підтримка сімї та дитини у 

соціокультурному просторі громади» 

Заочна 01-02.06.2021 СумДПУ ім  

А.С. Макаренка 
ІІ Всеукраїнський науковий семінар з міжнародною участю «Педагогіка 

В.О. Сухомлинського: діалог із сучасністю» 

Доповідь 05.10.2021 СумДПУ ім  

А.С. Макаренка 
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ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сумські історико-

краєзнавчі студії» 

Доповідь, стаття 28.10.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український 

контекст» 

 

Доповідь 16–17.11.2021 

 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені В. 

Г. Короленка 

Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Доповідь, стаття 09.12.2021 КЗ СОІППО 

16 Перлик В. В. 

 

Всеукраїнський науково-практичний cемінар «Макаренківські 

читання», присвяченого 133 річниці від дня народження 

А. С. Макаренка 

Доповідь 11.02.2021 СумДПУ ім А.С. 

Макаренка 

V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія та практика» 

Доповідь 04.03.2021 КЗ СОІППО 

V Всеукраїнська науково-практичній інтернет-конференції 

«Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» 

Доповідь, публікація 27.05.2021 КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Очна 25.11.2021  КЗ СОІППО 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український 

контекст 

Виступ 16–17.11.2021  

 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені В. 

Г. Короленка 

м. Полтава 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 Сєрих Л. В. 

 

Всеукраїнська онлайн нарада «Сучасний учитель - дослідник, учений, 

письменник, артист, психолог, стратег» 

Участь 

Свідоцтво 

14.01.2021 м. Київ, «Освітній 

маркер» 

Інтернет-конференції 

«Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» 

Участь 

Свідоцтво 

16.01.2021 м. КИЇВ «На урок» 

ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Особистість на шляху до духовних 

цінностей: інноваційна практика, набутий досвід»  

Доповідь 

Сертифікат 

27-28.01.2021  м. Рівне 

Всеукр. наук.-практ. конф. «Розвиток гнучких умінь (soft skills) у 

процесі освітньої діяльності: теорія і практика» 

 

Виступ 

Стаття 

Сертифікат 

25.02.2021 Глухівський 

національний пед. 

ун-т ім. Олександра 

Довженка 
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Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: 

матер. V Всеукр. наук.-метод. практ. конференції (за ред. Л.В. Сєрих, к. 

пед. наук, доц.) 

Організація 

та проведення, 

доповідь, модерація 

Сертифікат 

04.03.2021 м. Суми 

The VII International Scientific Conference «Modern science and practice»  Публікація 

Сертифікат 

26-27.03.2021 Boston, USA 

Всеукраїнська онлайн конференція: «Сучасна освіта: методологія, 

теорія, практика» 

Участь 

диплом 

26-27.03.2021  

 

м. Київ  

XVIII International Scientific and Practical Conference «Research and 

development results»  

Публікація 

Сертифікат 

06-0.04.2021 Athens, Greece 

XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Theory, practice 

and science» 

Публікація 

Сертифікат 

27-30.04.2021 Токіо, Японія 

Всеукраїнська практична онлайн конференція «Теоретичні і практичні 

аспекти формування сучасних педагогічних технологій» 

Участь 

Диплом 

25-26.04.2021 м. Київ 

Всеукраїнська практична онлайн конференція «Вплив казкотерапії на 

розвиток психічних властивостей школярів « 

Участь 

Сертифікат  

25-26.04.2021 м. Київ, 

Волинський НУ ім. 

Лесі Українки, 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет 

XI Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical approaches 

of Fundamental Sciences. Theory, Practice and prospects» 

Публікація 

Сертифікат 

26-28.04.2021 м. Женева, 

Швейцария 

XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of 

practice and science»  

Публікація 

Сертифікат 

18-21.05.2021 м. Лондон, 

Великобританія 

Всеукраїнський онлайн вебінар «Зміст мистецької освіти в початковій 

школі»  

Участь 

Сертифікат  

27.05.2021 м. Київ 

Обласна школа майбутнього вчителя-методиста Тренінг «Від 

педагогічної ідеї – до практичної реалізації» 

Доповідь  

Модерація 

27.05.2021 м. Суми  

Обласний науково-практичний онолайн-семінар «Як підготувати 

успішну особистість: інноваційні технології в освітньому процесі»  

Доповідь  

 

27.05.2021 м. Суми  

XI Міжнародна науково-практична конференція 

«The world of science and innovation»  

Публікація 

Сертифікат 

02-04.06.2021 м. Лондон, 

Великобританія 

XІІІ Всеукр. науково-практ. онлайн конференція «Проєктування 

розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої 

особистості»  

Публікація 

Сертифікат 

03.06.2021. м. Київ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи».  

 

Стаття  25.11.2021  КЗ СОІППО  
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2 Удовиченко І. В. 

 

Обласна онлайн нарада «Зручне навчання»: підбиття проміжних підсумків 

пілотного проєкту 

Організація, модерація, 

виступ 

20.01.2021 м. Суми 

Обласна тематична едукація «Організація функціонування центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Організація, модерація, 

доповіді, презентації, 

виступи 

25-28.01. 

2021 

м. Суми 

Обласний LEGO – марафон ≠ 1. Сесія 1 «Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти» 

Виступ, участь 29.01.2021 м. Суми 

Обласна урочиста конференція «Підсумки ІІ (регіонального) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2021» 

 

Організація, виступ, 

участь 

02.03.2021 м. Суми 

Всеукраїнський форум «Центри професійного розвитку педагогічних 

працівників: виклики, освітні стратегії, партнерська взаємодія» 

Участь, сертифікат 03.03.2021 м. Київ  

Протокольна нарада «ЦПР ПП Сумської області» Виступ, участь 10.02.2021 м. Суми 

Обласна тематична нарада «Старт ІІ (регіонального) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року–2021» 

Організація, виступ, 

участь 

15.02.2021 м. Суми 

Всеукраїнський науково-практичний online семінар «Впевнений старт: 

освітня програма та навчально-методичне забезпечення (молодший 

дошкільний вік)» 

Участь 17.02.2021 м. Київ – 

м. Суми 

Обласний LEGO – марафон ≠ 1. Сесія 2 «Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти» 

Виступ, участь, 

сертифікат 

25.02.2021 м. Суми 

Обласна урочиста конференція «Підсумки ІІ (регіонального) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2021» 

Організація, виступ, 

участь 

02.03.2021 м. Суми 

Обласна онлайн нарада «Зручне навчання» Організація, модерація, 

виступ 

11.03.2021 м. Суми 

Open education forum «Кращі практики та ініціативи в освітньому 

середовищі» 

Участь 15-16.03. 2021 м. Київ 

Обласна робоча нарада «Пілотний проєкт «Зручне навчання» Організація, виступ 16.03.2021 м. Суми 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Методика викладання 

дзюдо в закладах загальної середньої освіти» 

Організація, участь, 

сертифікат 

18.03.2021 м. Суми 

Обласний пілотний проєкт «Самоактуалізація у самомотивації» Організація, виступ, 

участь 

22.03.2021 м. Суми 

Регіональна робоча нарада «Пілотний проєкт «Зручне навчання» Організація, виступ, 

участь 

29.03.2021 м. Суми 

Обласна презентаційна нарада «Підсумки обласного пілотного проєкту 

«Зручне навчання» 

Участь 30.03.2021 м. Суми 

Обласний воркшоп # 2 «К-взаємодія у людиноцентричній моделі» Організація, презентація, 

доповідь, участь 

20.04.2021 м. Суми 

International scientific and practical conference «Theoretical approaches of 

fundamental sciences. Theory, practice and prospects» 

Участь, стаття, 

сертифікат 

26-28.04. 

2021 

c. Geneva (Switzerland) 



243 

 

3 4 5 6 

Обласна школа майбутнього вчителя-методиста «Власна методична 

розробка: специфіка та особливості побудови» 

Доповідь, презентація, 

участь 

27.04.2021 м. Суми 

Обласна селекторна нарада «Організація та проведення ЗНО-2021 у 

Сумській області» 

Участь 11.05.2021 м. Суми 

Всеукраїнський форум «Забезпечення партнерської взаємодії –

пріоритетне завдання директора Центру професійного розвитку 

педагогічних працівників» 

Участь, сертифікат 18.05.2021 м. Київ 

Всеукраїнський вебінар «Полегшуємо перевірку на плагіат разом з 

Unicheck» 

Участь 18.05.2021 м. Київ 

Обласний науковий ярмарок «Наука об’єднує» Участь, виступи, 

отримання нагороди 

(Подяка СОР) 

20.05.2021 м. Суми 

Обласний LEGO – марафон # 2. Сесія 1 «Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти» 

Виступ, участь 27.05.2021 м. Суми 

Міжнародне стажування «Fundraising and organization of project activities in 

educational establishments: european experience» 

Навчання, участь, 

написання проєкту, 

сертифікат 

24.04- 

30.05.2021 

Польща – Україна 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проєктування розвитку 

та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» 

Участь, робота в секції, 

стаття, сертифікат 

03.06.2021 м. Київ –  

м. Житомир 

Міжнародний коучинг «Професійний коучинг по міжнародним 

стандартам ICF: основи стандартів і потенціал професії» 

Навчання, участь, 

сертифікат 

03.06.2021 Країни ЄС 

The announced presentation ЦПР ПП (CPD PW) Організація, виступ, 

участь 

08.06.2021 м. Суми 

The XVІІ International Science Conference Current trends in the development 

of science and practice 

Участь, стаття, 

сертифікат 

07-09.06.2021 c. Haifa (Israel) 

Обласний LEGO – марафон # 2. Сесія 2 @Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти@ 

Виступ, участь, 

сертифікат 

10.06.2021 м. Суми 

Обласна експрес-нарада «Обласний пілотний проєкт «Зручне навчання»: 

систематизація напрацювань» 

Організація, модерація, 

виступи, участь 

17.06.2021 м. Суми 

Всеукраїнська науково-практична конференція «V-й Всеукраїнський 

пленер з питань природничих наук» 

Тези, участь, сертифікат 01-02.07.2021 м. Одеса 

Обласний методичний стартап «Компетентнісно-орієнтоване середовище 

НУШ» 

Організація, виступ, 

презентація 

18.08.2021 м. Суми 

Обласний серпневий хакатон «Компетентнісно орієнтоване середовище 

НУШ» 

Організація, модерація, 

доповідь, виступи, 

презентація 

25.08.2021 м. Суми 

Обласний пленер-флешмоб «Тематичні заходи до Дня методиста» Організація, модерація, 

виступи 

 

03.09.2021 м. Суми 
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Обласний мобільний консультпункт «Власна методична розробка» Організація, модерація, 

доповідь, презентація 

28.09.2021 м. Суми 

Обласний вебінар «Зовнішнє незалежне оцінювання: результати 2021 

року. Орієнтири на 2022 рік» 

Виступ 07.10.2021 м. Суми 

Обласний семінар «Підготовка учнів закладів загальної середньої освіти 

до інтелектуальних математичних змагань: організаційно-методичні 

аспекти» 

Доповідь, 

презентація 

07.10.2021 м. Суми 

Всеукраїнська вебнарада «Умови конкурсу «Учитель року – 2022» Участь 12.10.2021 м. Суми 

Обласна інструктивно-методична нарада «Особливості організації 

роботи відділів освіти, закладів загальної середньої освіти з проведення 

І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

та інтелектуальних змагань» 

Виступ, участь 

 

13.10.2021 м. Суми 

Обласна тематична едукація # 1 «Надання консультативних послуг 

центрами професійного розвитку педагогічних працівників 

Організація, 

модерація, доповідь, 

виступи, презентація 

18-21.10.2021 м. Суми 

Всеукраїнський практикум «Новій українській школі – нове 

картографічне забезпечення» 

Організація, 

модерація, виступ, 

участь 

26.10.2021 м. Суми 

Обласна тематична едукація # 2 «Надання консультативних послуг 

центрами професійного розвитку педагогічних працівників» 

Організація, 

модерація, доповідь, 

виступи, презентація 

01-04.11.2021 м. Суми 

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності «Слідом за 

пам'яттю» 

Організація й 

модерація локації, 

виступ 

09.11.2021 м. Суми 

Всеукраїнська онлайн-нарада «Організація першого туру конкурсу 

«Учитель року – 2022» 

Участь 12.11.2021 м. Суми 

Всеукраїнський вебінар «Зустрічі, що надихають #Учителі_говорять» Участь 16-17.11.2021 м. Київ 

Обласне онлайн навчання «Педагогічне моделювання навчально-

методичного забезпечення змісту навчання географії» 

Організація, 

модерація, 

кураторство, 

презентації, лекції, 

виступи 

17-19.11.2021 м. Суми 

Обласна настановна нарада «Конкурс «Учитель року – 2022»: 

організаційні аспекти» 

Організація, 

модерація, доповідь, 

виступи 

24.11.2021 м. Суми 

Обласний LEGO – марафон # 3. Сесія 1 «Педагогіка гри у закладах 

дошкільної освіти» 

Виступ, участь 25.11.2021 м. Суми 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Участь, стаття, 

сертифікат 

25.11.2021 м. Суми 
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Всеукраїнський навчально-практичний семінар «Методика викладання 

дзюдо в закладах загальної середньої освіти 

Організація, участь, 

сертифікат 

10.12.2021 м. Суми 

3 Байдак. Ю. В. 

 

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Онлайн 04.03.2021 КЗ СОІППО 

Міжнародна онлайн-конференція «Актуальні питання сучасної 

мистецької освіти: проблеми та перспективи» 

Онлайн 30.05.2021 м. Київ, МК «Зоряні 

мости» 

Всеукраїнський вебінар «Зміст мистецької освіти в початковій школі 

(2-й цикл навчання)» 

Онлайн 27.05.2021 Центральний ІПО 

ДЗВО «Університет 

менеджменту» 

НАПН України 

4 Коростіль Л. А 

 

Методичний порадник «Системний моніторинг якості хімічної освіти в 

закладах загальної середньої освіти: ЗНО з хімії та PISA» 

Виступ 11.02.2021 КЗ СОІППО  

онлайн 

Методичне об’єднання викладачів природничих дисциплін «Технології 

організації дистанційної форми підвищення кваліфікації викладачів 

природничих дисциплін» 

Виступ, онлайн 

екскурсія 

навчальними 

аудиторіями закладу  

18.04.2021 Машинобудівельний 

коледж 

Обласний семінар «Кабінет хімії/STEM-лабораторія – безпечна 

територія закладу загальної середньої освіти» для вчителів хімії 

області» 

Виступ, презентація, 

посібник 

20.04.2021 КЗ СОІППО  

онлайн 

V Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь, презентація, 

стаття, член 

оргкомітету 

04.03. 2021 КЗ СОІППО м. Суми 

 

ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» 

Доповідь 19-25.04. 2021 КЗ СОІППО 

Обласний онлайн-семінар «Актуальні питання навчання хімії в 

закладах загальної середньої освіти в 2021-2022 навчальному році» 

Доповідь, презентація 08.09.2021 КЗ СОІППО онлайн 

Обласний науково-методичний семінар «Формування хімічної 

компетентності в учнів закладів загальної середньої освіти»  

Доповідь, презентація 19.10.2021 КЗ СОІППО  

5 Тихенко Л. В. 

 

Всеукраїнський онлайн-семінар працівників закладів позашкільної 

освіти 

Доповідь 26.01.2021 м. Київ 

НЕНЦ  

Online-семінар 

Проведення обласної онлайн-наради для керівників закладів 

позашкільної освіти 

Модератор, 

доповідь 

27.01.2021 м. Суми  

Online-

відеоконференція 

Всеукраїнський семінар-нарада працівників закладів позашкільної 

освіти «Побудова освітнього процесу в ЗПО за різними формами 

навчання. Орієнтир на учня». 

 

 

Доповідь 29.01.2021 м. Київ 

НЕНЦ  

Online-семінар 
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Всеукраїнський методологічний онлайн-семінар педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти «Внутрішня система 

забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти» 

Доповідь 29.01.2021 м. Київ 

МАПО  

Online-семінар 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасний урок 

інформатики: методи, інструменти, результати» 

Участь 18.02.2021 м. Київ 

Інститут педагогіки 

НАПН України 

 Online-

відеоконференція 

V Всеукраїнська науково-методична практична онлайн-конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика  

Стаття, 

виступ 

04.03.2021 м. Суми 

СОІППО  

Online-

відеоконференція 

Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи» 

Виступ 24.-25.03.2021 м. Суми  

Online-

відеоконференція 

Проведення обласного семінару-наради з питань позашкільної освіти 

для педпрацівників ЗПО 

Модератор, 

доповідь 

25.03.2021 м. Суми  

Online-

відеоконференція 

Всеукраїнська онлайн відкрита лекція «Ігрова практика як ефективний 

спосіб охоплення учнів закладами позашкільної освіти» 

Виступ 26.03.2021 м. Київ 

МАПО 

 Online-

відеоконференція 

Проведення онлайн обласного форуму педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти 

Модератор, 

доповідь 

30.03.2021 м. Суми  

Online-

відеоконференція 

Всеукраїнський круглий стіл «Індивідуальна освітня траєкторія 

здобувача освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід» у рамках ХІІ 

Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021» 

Доповідь 31.03.2021 м. Київ 

Інститут 

модернізації змісту 

освіти Online-

відеоконференція 

Проведення обласної онлайн-відеоконференції з питань позашкільної 

освіти для керівників ЗПО 

Модератор, 22.04.2021 м. Суми  

Online-

відеоконференція 

Всеукраїнська онлайн-нарада для директорів закладів позашкільної 

освіти «Сучасний профільний заклад позашкільної освіти: реалії та 

перспективи» 

доповідь 19.05.2021 м. Київ 

НЕНЦ  

Online-

відеоконференція 
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Онлайн-нарада з питань позашкільної освіти «Позашкільна освіта – 

2021: стан та перспективи» 

Модератор, 19.05.2021 м. Київ 

МОНУ 

Online-

відеоконференція 

Методологічний семінар з позашкільної освіти онлайн-відкрита лекція 

«Концептуальні основи позашкільної освіти» 

Виступ 30.09.2021 м. Київ 

Методологічний семінар з позашкільної освіти онлайн-відкрита лекція 

«Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» 

Виступ- 26.11.2021 м. Київ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховання учнівської 

молоді як суб’єктів громадянської дії в умовах позашкільної освіти» 

Доповідь 30.11.2021 м. Київ 

Відкрита колегія директорів обласних закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму 

Доповідь, стаття 21.12.2021 м. Київ 

6 Успенська В. М. 

 

Обласний семінар «Якісне харчування – шлях до здоров’я» Доповідь 19.02.2021 м. Суми (ДОН 

СОДА) 

Обласний семінар «Здоров’я – запорука успіху» Доповідь 24.03.2021 НМЦ ПТО у 

Сумській області 

V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Доповідь 04.03.2021 КЗ СОІППО 

ІV Всеукраїнський науково-практичний форум «Психологічна 

допомого: від кризи до ресурсу» 

Участь 19-25.04.2021 КЗ СОІППО 

Обласний науково-практичний онлайн-семінар «Як підготувати 

успішну особистість: інноваційні технології в освітньому 

процесі» 

Доповідь 27.04.2021 КЗ СОІППО 

Виставка «День науки» Підготовка локації 20.05.2021 м. Суми (ДОН 

СОДА) 

Проєкт «Навчаємось разом». Серія із 5 вебінарів Учасник Квітень – 

травень 2021 

м. Київ (онлайн) 

Серпнева конференція педагогічних працівників  «Освіта України: без 

бар’єрів: вектори якості та успіху» 

Доповідь 27.08.2021 Хотінська ОТГ 

Координаційна нарада представників закладів післядипломної 

педагогічної освіти «Координація освітніх питань здорового 

харчування» 

Участь, виступ 19.10.2021 ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти» 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

КЗ СОІППО 25.11.2021 Доповідь на секції  

Обласна педагогічна онлайн-конференція «Здорові діти сьогодні – 

здорова нація завтра» 

КЗ СОІППО 01.12.2021 Організація, 

модерація, доповідь 

Обласний вебінар «Презентація модельної навчальної програми 

«Культура добросусідства» 

 

КЗ СОІППО 02.12.2021 Організація, виступ 
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V обласний освітній форум «Освіта Сумщини: синергія та 

транформація» 

ДОН СОДА 08.12.2021 Модерування локації 

7 Декунова З. В. 

 

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Результати 

початкової освіти»  

Організація, 

виступ,сертифікат 

12.01.2021  Київ, Online 

Онлайн семінар «Особливості викладання предметів у 4 класі НУШ» Організація, 

проведення,участь 

26.01.2021  Харків, Online 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток гнучких 

умінь у процесі освітньої діяльності: теорія і практика» 

Участь, 

виступ,сертифікат 

25.02.2021  Глухівський нац. 

пед. ун-т ім. 

Олександра 

Довженка 

V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Член оргкомітету, 

виступ, презентація 

(сертифікат) 

04.03.2021  КЗ Сумський 

ОІППО 

Онлайн-навчання у Інтерактивній школі творчого учителя «Методична 

весна» 

Участь, сертифікат 11.03.2021  Харків, Online 

Вебінар «Реалізація концепції НУШ з використанням розвивальної 

освітньої технології «Росток» 

Організація, участь 29.04.2021 Київ, Online 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю  

«Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі 

громади» 

Участь, виступ 01-02.06.2021  СумДПУ імені А.С. 

Макаренка 

ІІ регіональний науково-методичний семінар «Компетентнісний підхід 

в освіті: теорія і практика» 

Участь, виступ на 

секціі 

25.11.2021 ГНПУ імені 

Олександра 

Довженка 

Онлайн тренінг «Вимоги до обов`язкових результатів кліматичної та 

екологічної освіти для учнів початкових класів» в рамках проєкту 

«Кліматична та екологічна освіта для учнів початкових класів» 

Участь 23.11.2021 Житомирський 

ОІППО 

VIII міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Участь, виступ на 

секціі 

09.12.2021 КЗ СОІППО 

8 Деменков Д. В. 

 

V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Член оргкомітету, 

виступ, (сертифікат) 

04.03.2021  КЗ СОІППО 

Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного 

стандарту базової середньої освіти в освітній галузі «Фізична 

культура». Семінар-практикум для координаторів НУШ. 

 

 

 

Участь 26-28.11.2021 м. Харків 



249 

 

1 2 3 4 5 6 

9 Ковтун Є. Ф. 

 

Всеукраїнська онлайн-педрада «Сучасний учитель – учений, дослідник, 

письменник, актор, психолог, стратег» 

Учасник дискусійної 

панелі (сертифікат 

4421014595В3) 

14.01.2021  м. Київ Громадська 

організація Центр 

сучасної педагогіки 

«Освітній маркер» 

Науково-практичний online семінар «Впевнений старт: освітня 

програма та навчально-методичне забезпечення» (молодший 

дошкільний вік) 

Учасник дискусійної 

панелі (сертифікат) 

16.02.2021  м. Київ Національна 

академія 

педагогічних наук 

України, Київський 

інститут психології 

імені Г.Костюка 

Обласний LEGO-марафон «Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти»  

(група 1) 

Співорганізатор, 

виступи, презентації 

(сертифікат) 

29.01.-

25.02.2021  

КЗ СОІППО 

Всеукраїнський освітній онлайн-марафон «Толерантна освіта – 

запорука здорового суспільства»  

Учасник дискусійної 

панелі (сертифікат 

EU456925) 

01-05.03.2021  м. Київ. Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації ТОВ 

«Всеосвіта» 

V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Член оргкомітету, 

виступ, презентація 

(сертифікат) 

04.03.2021  КЗ СОІППО 

Зустріч у «Майстерні медіаграмотності» (онлайн) Учасник дискусійної 

панелі 

12.03.2021  м. Київ Академія 

Української преси 

Дискусійна панель. Розвиток логічного мислення Всеукраїнська 

Інтернет-конференція (онлайн) 

Учасник дискусійної 

панелі (сертифікат) 

13-14.03.2021  м. Київ 

ТОВ «На урок» 

Обласний онлайн семінар «Stream-освіта дошкільників – інноваційний 

напрям діяльності в закладі дошкільної освіти» 

Співорганізатор, 

виступ, презентація 

17.03.2021  КЗ СОІППО 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Навчання через гру в освітньому просторі України» (онлайн) 

Учасник дискусійної 

панелі (сертифікат) 

18-19.03.2021 м. Запоріжжя, 

Запорізький ОІППО 

Зустріч у «Майстерні медіаграмотності» (онлайн) Учасник дискусійної 

панелі 

02.04.2021  м. Київ Академія 

Української преси  

Зустріч у «Майстерні медіаграмотності» (онлайн) Учасник дискусійної 

панелі 

23.04.2021  м. Київ Академія 

Української преси  

Обласний онлайн-семінар «Освітнє середовище – значимий чинник 

модернізації освітнього процесу закладу дошкільної освіти» 

Виступ, презентація 23.04.2021  Сумський ОІППО 

Науково-методичний семінар «Формування професійної 

компетентності майбутніх вихователів в умовах сьогодення: проблеми, 

реалії, перспективи» (онлайн) 

 

 

Виступ, презентація 

Сертифікат №НВ 

1163/21 

29.04.2021  Глухівський НПУ ім. 

О.Довженка 
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Вебінар «Як планувати освітній процес дієво та оптимально» Учасник дискусійної 

панелі 

Сертифікат 

20.05.2021  Цифрове 

видавництво MCFR  

Зустріч у «Майстерні медіаграмотності» (онлайн) Учасник дискусійної 

панелі 

21.05.2021  м. Київ Академія 

Української преси 

Обласний LEGO-марафон «Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» (група 2)  

Співорганізатор, 

виступи, презентації 

(сертифікат) 

27.05.-10.06. 

2021 

КЗ СОІППО 

Зустріч у «Майстерні медіаграмотності» (онлайн) Учасник дискусійної 

панелі 

28.05.2021  м. Київ Академія 

Української преси 

Всеукраїнська серпнева онлайн-конференція «Тенденції розвитку 

сучасної освіти: готовність до нового 2021-2022 навчального року»  

Участь в обговоренні  26.08.2021  Інститут педагогіки 

НАПН України  

Круглий стіл «Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти 

в Україні» 

Участь в обговоренні 26.10.2021 Національна освітня 

платформа 

«Всеосвіта» 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

сучасної освіти та освітні традиції, перевірені часом» 

 

Участь в обговоренні 09.11.2021 Інститут модернізації 

змісту освіти 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи».  

Стаття  25.11.2021  КЗ СОІППО 

Обласний онлайн практикум «Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти». Група 3. 

 

Презентація, виступ, 

практична робота зі 

слухачами 

25.11.-

16.12.2021 

КЗ СОІППО 

10 Кода С. В. V Всеукраїнська науково-методична практична конференція  

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Член оргкомітету, 

виступ, (сертифікат) 

04.03.2021  КЗ СОІППО 

11 Крот Г. В. V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Стаття, доповідь, член 

оргкомітету 

04.03.2021 КЗ СОІППО  

онлайн 

12 Лавська А. М. 

 

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Результати 

початкової освіти»  

Організація, 

виступ,сертифікат 

12.01.2021  м. Київ, Online 

Онлайн семінар «Особливості викладання предметів у 4 класі НУШ» Організація, 

проведення,участь 

26.01.2021  м. Харків, Online 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток гнучких 

умінь у процесі освітньої діяльності: теорія і практика» 

Участь, 

виступ,сертифікат 

25.02.2021  Глухівський нац. 

пед. ун-т ім. 

Олександра 

Довженка 

V Всеукраїнська науково-методична практична конференція  

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Член оргкомітету, 

виступ, презентація 

(сертифікат) 

 

04.03.2021 КЗ СОІППО 
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Онлайн-навчання у Інтерактивній школі творчого учителя «Методична 

весна» 

Участь, сертифікат 11.03.2021 м. Харків, Online 

Вебінар «Реалізація концепції НУШ з використанням розвивальної 

освітньої технології «Росток» 

Організація, участь 29.04.2021  м. Київ, Online 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному 

просторі громади» 

Участь, виступ  01-02.06.2021  СумДПУ імені 

А.С.Макаренка 

ІІ регіональний науково-методичний семінар «Компетентнісний підхід 

в освіті: теорія і практика» 

Участь, виступ на 

секціі 

25.11.2021 ГНПУ імені 

Олександра 

Довженка 

Онлайн тренінг «Вимоги до обов`язкових результатів кліматичної та 

екологічної освіти для учнів початкових класів» у рамках проєкту 

«Кліматична та екологічна освіта для учнів початкових класів» 

Участь 23.11.2021 Житомирський 

ОІППО 

VIII міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: 

філософія, психологія, педагогіка» 

Участь, виступ на 

секціі 

09.12.2021 КЗ СОІППО 

13 Цимерман І. Л. V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Стаття, доповідь, член 

оргкомітету 

(сертифікат) 

04.03.2021  КЗ СОІППО  

онлайн 

14 Лобода В. В. 

 

VIII Всеукраїнська робоча нарада з питань апробації і впровадження 

курсу «Культура добросусідства» 

Майстер-клас 21-23.01.2021 Онлайн, м. Київ, ІДЦ 

«Інтеграція і 

розвиток» 

Обласний LEGO – практикум «Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» 

Виступ 29.01.2021 КЗ СОІППО  

онлайн 

Обласний LEGO – практикум «Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» 

Виступ 25.02.2021 КЗ СОІППО 

онлайн 
Цикл вебінарів «Технічний супровід організації дистанційного 

навчання у закладах освіти» 

Виступ 02.02.2021 КЗ СОІППО  

онлайн 

Цикл вебінарів «Технічний супровід організації дистанційного 

навчання у закладах освіти» 

Виступ 16.02.2021 КЗ СОІППО 

онлайн 
V Всеукраїнська науково-методична практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

Стаття, доповідь, член 

оргкомітету 

04.03.2021  КЗ СОІППО  

онлайн 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи» 

Виступ 14.04.2021  Онлайн, Уманський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини 
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V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми теоретичної та консультативної психології» 

Виступ 21-22.04.2021 Онлайн, м. Київ, 

НПУ імені М. П. 

Драгоманова 

Науково-практичний обласний круглий стіл «Медіакомпетентність 

педагога: теорія і практика» 

Виступ 28.04.2021  КЗ СОІППО  

онлайн 

Обласний LEGO – практикум «Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» 

Виступ 27.05.2021 КЗ СОІППО  

онлайн 

Обласний LEGO – практикум «Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» 

Виступ 10.06.2021 КЗ СОІППО  

онлайн 

Обласний онлайн-семінар «Актуальні питання організації освітнього 

процесу в закладах дошкільної освіти»  

Виступ 9.09.2021 КЗ СОІППО  

онлайн 

Обласний семінар-практикум «Дошкільна медіаосвіта: теорія і 

практика» 

Виступ 15.09.2021 КЗ СОІППО  

Обласний онлайн-семінар «Медіаосвіта в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти»  

Виступ 20.10.2021 КЗ СОІППО  

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з 

міжнародною участю «Актуальні проблеми підготовки фахівців 

дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації» 

Виступ 21-22.10. 2021 ГНПУ імені 

Олександра 

Довженка 

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні інновації: 

актуальні питання теорії, досягнення та практика»  

Виступ 26-27.10. 2021  Онлайн, м. Одеса 

Всеукраїнська науково-практична конференції «Особистісно-

професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» 

Виступ, стаття 25.11.2021  КЗ СОІППО  

онлайн 

Обласний LEGO – практикум «Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» 

Виступ 25.11.2021 КЗ СОІППО  

онлайн 

Обласний LEGO – практикум «Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти» 

Виступ 16.12.2021 КЗ СОІППО  

онлайн 

Цикл вебінарів «Технічний супровід організації дистанційного 

навчання у закладах освіти» 

Виступ 24.12.2021 КЗ СОІППО  

онлайн 

VІІ щорічна онлайн науково-освітня виставка «Інноваційні стратегії 

інформатизації освіти» 

Член оргкомітету, 

член журі 

Жовтень-

грудень 2021 

КЗ СОІППО  

онлайн 
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6.3. Експертно-аналітична діяльність: рецензування дисертацій, монографій, підручників, посібників, програм, збірників, 

авторефератів 

Таблиця 6.3.1 

 
№ 

з/п 

ПІП 

Науковий 

ступінь, 

вчена 

звання 

Опонування дисертацій 

на здобуття наукового 

ступеня  

Відгуки на автореферати 

дисертацій на здобуття 

наукового ступеня 

Рецензування 

Кандидата 

наук 

Доктора 

наук 

Кандидата 

наук 

Доктора 

наук 

Монографій Підручників та 

посібників 

Навчально-

методичні та 

наукові 

видання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кафедра ТМЗО    1 1  1 12 

2 Кафедра СГО  1  1    3 

3 Кафедра ОІТ  1     1 3 

4 Кафедра П  1 2 3 3 1  4 

5 Кафедра ПСОМ         

Усього  3 2 5 4 1 2 22 
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РОЗДІЛ VII. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

7. 1. Координація дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти області 
  

Освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного 

розвитку суспільства, що сприяє поліпшенню добробуту людей, забезпеченню національних 

інтересів, зміцненню міжнародного авторитету й іміджу України. 

В умовах модернізації освіти інновації суттєво змінюють педагогічний процес у 

закладах освіти різного типу. Дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність у 

закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також позашкільних закладах освіти є 

найважливішими формами модернізації освітнього простору, впровадження в освітній 

процес нової методології, методики та методичних прийомів. Основною формою реалізації 

інноваційної освітньої діяльності є педагогічні експерименти, що здійснюються на 

міжнародному, всеукраїнському, регіональному рівнях.  

На загальнодержавному рівні процеси розвитку системи освіти знайшли відображення 

в Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», 

розпорядженні КМУ України від 14.12.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року». Ці та інші нормативні документи визначають необхідність 

створення такої інноваційної системи національної освіти, яка здатна забезпечити 

різноманітні освітні потреби особистісного розвитку людини відповідно до її індивідуальних 

потреб, здібностей та запитів суспільства. 

Останнім часом вагомого значення набувають дослідження окремих педагогів та 

педагогічних колективів, які спрямовані на вдосконалення освітнього процесу. За сприяння 

Міністерства освіти і науки України, за участю науковців Академії педагогічних наук 

України, співробітників Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на 

базі закладів освіти області здійснюється експериментальна робота із оновлення змісту 

освіти та підвищення її якості. 

На КЗ СОІППО покладені зобов’язання інформувати педагогічну громадськість щодо 

інноваційної діяльності й сприяти застосуванню у закладах освіти експериментальних 

проєктів, інноваційних технологій, форм і методів, апробованих та рекомендованих до 

застосування Міністерством освіти і науки України. Саме тому одним із головних завдань 

розвитку експериментальної роботи в освітньому просторі Сумської області є удосконалення 

процесу трансформування наукових ідей в практику роботи закладів освіти, пошук шляхів 

підвищення якості безперервного навчання педагогічних працівників, розвиток їх 

професійної майстерності та особистісно-професійної компетентності, формування навичок 

експериментальної роботи. 

Експериментальна робота в закладах освіти здійснюється відповідно до наказів 

Міністерства освіти і науки України від 31.03.2015 № 380 «Про внесення змін до Положення 

про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» та від 23.11.2009 № 1054 «Про 

внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад».  

Відповідно до пунктів 3,4 розділу ІІІ наказу Міністерства освіти і науки України від 

31.03.2015 № 380 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності» та з метою оновлення бази даних експериментальної роботи та 

інноваційної діяльності у жовтні 2021 року науково-видавничим відділом КЗ СОІППО 

здійснено паспортизацію закладів освіти щодо обліку і моніторингового контролю за станом 

обстежуваних експериментів у закладах освіти. У паспорті міститься основна інформація про 

наявні експерименти, проєкти та інновації в регіоні. Оновлення бази даних здійснюється 

щороку до 1 жовтня.  
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Інноваційний пошук освітян Сумської області має широкий спектр – психолого-

педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки; 

формування здатності конкурентоспроможного випускника школи до успішної адаптації в 

контексті інтеграції до європейського середовища; формування життєвої компетентності 

вихованців у позашкільному навчальному закладі; впровадження медіаосвіти у вітчизняну 

педагогічну практику; дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в умовах 

профільного навчання; організаційно-педагогічні умови формування в учнів м'яких навичок 

шляхом соціально-емоційного та етичного навчання тощо. 

З метою підвищення ефективності експериментальної роботи між місцевими 

органами управління освітою та КЗ СОІППО у районах, сільських радах, об’єднаних 

територіальних громадах та містах області визначено координаторів з питань організації 

експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти.  

Станом на 01 жовтня 2021 року у 2021-2022 навчальному році експериментальна 

робота в освітньому просторі Сумщини реалізується у 9-ти науково-дослідних педагогічних 

експериментах Всеукраїнського рівня (таблиця 7.1.1; рисунок 7.1.1), в яких беруть участь 33 

заклади освіти регіону (таблиця 7.1.2; рисунок 7.1.2).  

Таблиця 7.1.1 

Показники кількості експериментів, що реалізуються в закладах освіти Сумської 

області у 2017-2022 рр. 
 

Навчальний рік 
Кількість експериментів 

всеукраїнського рівня 

Кількість експериментів 

регіонального рівня 
Усього 

2017-2018 16 1 17 

2018-2019 18 0 18 

2019-2020 15 0 15 

2020-2021 16 0 16 

2021-2022 9 0 9 

 

Рисунок 7.1.1. Показники кількості експериментів, що реалізуються в закладах освіти 

Сумської області в 2017-2022 рр. 

Таблиця 7.1.2 

Динаміка реалізації експериментальної роботи в закладах освіти Сумської 

області у 2017-2022 рр. 

 

Навчальний рік 

Кількість закладів, задіяних в 

експериментах 

всеукраїнського рівня 

Кількість закладів, задіяних в 

експериментах регіонального 

рівня 

Усього 

 

2017-2018 105 5 110 

2018-2019 135 0 135 

2019-2020 77 0 77 

2020-2021 77 0 77 

2021-2022 33 0 33 
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Рисунок 7.1.2. Динаміка реалізації експериментальної роботи в закладах освіти Сумської 

області у 2017-2022 рр. 

 

Науковий супровід експериментальних педагогічних досліджень у закладах освіти 

області здійснюється науковцями з науковими ступенями доктора та кандидата наук 

провідних установ України, а саме: комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України, УкрІНІ, Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти», Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 

Національної академії педагогічних наук України, Інститут проблем виховання Національної 

академії педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології 

Національної академії педагогічних наук України, Університету банківської справи НБУ, 

департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, 

Центр інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету, 

Інститут педагогіки та психології Національного педагогічного університету, Київського 

інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. 

Відповідно до зазначених нормативних документів керівництво та координація 

діяльності експериментальних закладів освіти Сумської області здійснюється науково-

педагогічними та педагогічними працівниками КЗ СОІППО, зокрема: 

 спільно з Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

забезпечують регіональний рівень управління інноваційними педагогічними процесами; 

 проводять експертизу та корегують інноваційні процеси в експериментальних 

закладах освіти; 

 здійснюють науково-методичний супровід процесу впровадження педагогічних 

експериментів в освітню практику; 

 забезпечують патронаж закладів освіти, у яких проводиться експериментальна робота; 

 узгоджують роботу відділів освіти області, експериментальних закладів освіти із 

впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес; 

 здійснюють загальне керівництво експериментальними дослідженнями з апробації 

педагогічних інновацій у рамках роботи експериментальних закладів освіти; 

 консультують педагогів-новаторів із питань пошуково-дослідницької роботи та 

реалізації інноваційних педагогічних технологій; 

 інформують громадськість про результати інноваційної діяльності з метою 

запровадження у роботі закладів освіти; 

 створюють ефективні механізми наукового керівництва експериментальною роботою 

педагогів; 

 організовують ефективну співпрацю з закладами вищої освіти і науково-дослідними 

інститутами; 



257 

 

 сприяють участі регіональних закладів освіти у загальнодержавних та міжнародних 

освітніх дослідницьких проєктах; 

 забезпечують введення інновацій у післядипломну педагогічну освіту. 

У 2021-2022 навчальному році активну участь у впровадженні 5 проєктів 

міжнародного рівня беруть участь 127 закладів освіти Сумщини, 17 проєктів всеукраїнського 

рівня – 398 закладів освіти, а також у впровадженні 3 проєктів регіонального рівня беруть 

участь 67 закладів освіти.  

Усього у цьому навчальному році участь у 25 проєктах різних рівнів беруть 592 

заклади освіти Сумської області (таблиця 7.1.3, 7.1.4; рисунок 7.1.3, 7.1.4).  

 

Таблиця 7.1.3 

Показники кількості проєктів, що реалізуються в закладах освіти Сумської 

області у 2017-2022 рр. 
 

Навчальний 

рік 

Кількість проєктів 

міжнародного рівня 

Кількість проєктів 

всеукраїнського рівня 

Кількість проєктів 

регіонального рівня 

Усього 

2017-2018 3 9 1 13 

2018-2019 3 10 1 14 

2019-2020 5 13 2 18 

2020-2021 5 15 3 23 

2021-2022 5 17 3 25 

 

 

Рисунок 7.1.3. Показники кількості проєктів, що реалізуються в закладах освіти  

Сумської області у 2017-2022 рр. 

 

Таблиця 7.1.4 

Показники кількості закладів освіти Сумської області, які беруть участь у 

проєктах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів у 2017-2022 рр. 

 

Навчальний 

рік 

Кількість закладів, 

задіяних у проєктах 

міжнародного рівня 

Кількість закладів, 

задіяних у проєктах 

всеукраїнського рівня 

Кількість закладів, 

задіяних у проєктах 

регіонального рівня 

Усього 

2017-2018 245 352 14 661 

2018-2019 245 197 21 463 

2019-2020 275 425 38 738 

2020-2021 173 419 63 655 

2021-2022 127 398 67 592 
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Рисунок 7.1.4. Показники кількості закладів освіти Сумської області, які беруть участь у 

проєктах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів у 2017-2022 рр. 

 

У 2021-2022 навчальному році заклади освіти Сумщини (заклади загальної середньої 

освіти, заклади дошкільної освіти тощо) впроваджують в освітній процес 88 інноваційних 

педагогічних технологій, у яких задіяні 123 заклади освіти (таблиця 7.1.5). Показник 

кількості впроваджених педагогічних інновацій у порівнянні із останніми трьома роками зріс 

майже вдвічі. 

Таблиця 7.1.5 

Показники кількості впроваджених інноваційних педагогічних технологій у 

відповідності до кількості задіяних у них закладів освіти Сумської області 

 

Навчальний рік Кількість інноваційних педагогічних 

технологій 

Кількість закладів, задіяних у 

впровадженні 

2018-2019 41 129 

2019-2020 40 285 

2020-2021 41 169 

2021-2022 88 123 

 

Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

супроводжується функціонуванням науково-дослідних лабораторій КЗ СОІППО, серед яких 

варто відмітити Науково-дослідну лабораторію з проблем медіаосвіти та медіаграмотності; 

Науково-дослідну лабораторію з проблем здоров’яспрямованої освіти; Науково-дослідну 

лабораторію STEM-освіти; Науково-дослідну лабораторію історико-краєзнавчих досліджень; 

Науково-дослідну лабораторію інклюзивного та інтегрованого навчання КЗ СОІППО; 

Науково-дослідну лабораторію з організації роботи опорних закладів освіти.  

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

та місцеві органи управління освітою приділили значну увагу стимулюванню проведення 

експериментальної роботи та інноваційної діяльності, а відповідальність директорів закладів 

освіти та наукових керівників експериментальних педагогічних досліджень, які ретельно 

вивчають доцільності відкриття експерименту, унеможливили проведення формальних 

експериментальних досліджень у Сумській області.  

З метою ознайомлення керівників місцевих органів управління освітою з досвідом 

роботи закладів освіти, що працюють над реалізацією експериментальних та інноваційних 

програм у Сумській області на офіційній сторінці КЗ СОІППО (http://www.soippo.edu.ua/) 

постійно здійснюється оновлення розділу «Наукова робота». У рубриці «Інноваційна 

діяльність, експериментальна робота» (http://www.soippo.edu.ua/index.php/naukova-

http://www.soippo.edu.ua/
http://www.soippo.edu.ua/index.php/naukova-robota/innovatsijna-diyalnist-doslidno-eksperimentalna-robota
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robota/innovatsijna-diyalnist-doslidno-eksperimentalna-robota) створено відкритий ресурс 

поширення та оновлення даних щодо впровадження експериментальної роботи та 

інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти області. Представлений електронний 

ресурс може слугувати платформою для обміну досвідом між закладами та педагогами, що 

дозволить встановити партнерство між закладами освіти та збагатить педагогічну 

інноваційну практику регіону.  

Інформування широкої педагогічної громадськості, вчителів, батьків про діяльність 

інноваційних закладів та їх успішні практики сприятиме переосмисленню перспектив 

діяльності й ролі закладу освіти в житті субʼєктів освітнього процесу і суспільства в цілому. 

Постійне оновлення бази даних слугуватиме стимулом для інноваційних освітян, учителів 

для розроблення та впровадження інновацій в освіті. 

За результатами реалізації експериментальних та інноваційних програм області 

видано: Анотований каталог публікацій із інноваційної освітньої діяльності та 

експериментальної роботи педагогічних працівників Сумської області за 2020 рік / уклад.: 

Т. О. Пономаренко, О. В. Борисова, І. М. Абрамітова. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 244 с. 

URL: http://ir.soippo.edu.ua/handle/123456789/230  

На допомогу педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти видано 

довідник: Освітні проєкти та технології : довідник / упор. : С. М. Грицай, 

Т. О. Пономаренко, О. В. Борисова. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 132 с. URL: 

http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/243  

Особливої уваги потребує питання фінансового забезпечення для проведення 

експериментальної роботи, як на місцевому, так і на державному рівнях. У більшості 

випадків поліпшення матеріально-технічного супроводу процесу впровадження 

експериментів відбувається за рахунок залучених коштів та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством. 

Аналіз експериментальної роботи закладів освіти області дає змогу визначити 

перспективи розвитку інноваційних процесів: спрямованість на особистісно орієнтоване 

навчання та виховання, що актуалізує ідеї гуманістичної парадигми освіти; технологізація 

інноваційних процесів у загальноосвітньому закладі, за якої утверджується пріоритет 

технологій особистісно-орієнтованого виховання і навчання, новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій; подальша диференціація та індивідуалізація у процесах навчання 

та виховання (зокрема, шляхом упровадження відповідних інформаційно-комунікаційних 

технологій), які повинні сприяти розвитку творчих можливостей, задоволенню інтересів та 

нахилів кожного учня, орієнтації на спеціалізовану поглиблену підготовку, створенню умов 

для одержання додаткових знань, умінь, навичок; орієнтація на збереження і зміцнення 

здоров’я підростаючого покоління, що вимагатиме дотримання умов валеологічного 

забезпечення освітнього процесу, розробки, апробації і впровадження нових валеологічних 

освітніх технологій, навчальних програм і спецкурсів.  

Означені пріоритетні напрями експериментальної роботи та сучасний розвиток освіти 

вимагає якісного впровадження інноваційних педагогічних технологій, професійного 

вдосконалення педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи освіти 

відповідно до сучасних трансформацій суспільства й вимог інноваційного поступу освіти у 

процесі її реформування. Оперативного оновлення постійно вимагають освітнє середовище 

закладу освіти, система оцінювання здобувачів освіти, якість управлінських процесів та 

педагогічної діяльності працівників закладу освіти, здатних сформувати компетентності та 

наскрізні уміння здобувачів освіти. 

Проблемою залишається не тільки реагування держави на освітні інновації, а й 

узагальнення позитивного досвіду та напрацювань інноваційних освітніх проєктів, їх аналіз і 

відтворення в проблемних сферах галузі. Вирішення зазначеної проблеми неможливе без 

забезпечення вільного доступу освітян-практиків до систематизованої інформації про 

інновації у системі освіти та успішний досвід їх упровадження.  

 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/naukova-robota/innovatsijna-diyalnist-doslidno-eksperimentalna-robota
http://ir.soippo.edu.ua/handle/123456789/230
http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/243
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Таблиця 7.1.6 

Експериментальна робота закладів освіти у Сумській області 

 

№ 

з/п 
Назва експерименту 

Статус 

експерименту 

Кількість 

закладів 

освіти 

Кількість та перелік міст, 

районів області 

1 2 3 4 5 

1.  «Стандартизація наскрізної соціально-

психологічної моделі масового впровадження 

медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» 

Всеукраїнський 9 Великописарівська с. р. (1) 

Конотопська м. р. (1) 

Андріяшівська с.р. (1) 

Хмелівська с р. (1) 

Шосткинська м. р. (2) 

Сумська м. р. (2) 

Роменська м. р. (1) 

2.  «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової загальної середньої освіти»  

Всеукраїнський 1 Недригайлівська с.р. (1) 

3.  «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення для закладів 

загальної середньої освіти в умовах реалізації 

Державного стандарту базової освіти»  

Всеукраїнський 4 Сумська м. р. (1) 

Шосткинська м. р. (1) 

Недригайлівська с.р. (1) 

Краснопільська с.р. (1) 

4.  «Технологія навчання учнів початкової школи 

«Розумники» (Smart Kids)» 

Всеукраїнський 13 Сумська м. р. (4) 

Конотопська м. р. (3) 

Шосткинська м. р. (4) 

Кролевецька м.р. (1) 

Березівська с. р. (1) 

5.  «Науково-методичні засади створення та 

функціонування Всеукраїнського науково-

методичного віртуального STEM-центру 

(ВНМВ STEM-центр)» 

Всеукраїнський 1 Сумська м. р. (1) 

 

6.  Теоретико-методичні засади розвитку 

особистісно-професійної компетентності 

педагога в системі післядипломної педагогічної 

освіти. 

Всеукраїнський 5 Сумська м. р. (3) 

Охтирська м. р. (1) 

Недригайлівська с. р. (1) 

 

7.  «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення інтегрованого курсу 

«Природничі науки» для 10-11 класів закладів 

загальної середньої освіти»  

 

Всеукраїнський 1 Ворожбянська м. р. (1) 

 

8.  «Психолого-педагогічне забезпечення 

особистісно-зорієнтованої освіти на засадах 

гуманної педагогіки в середньому 

загальноосвітньому навчальному закладі». 

Всеукраїнський 1 Конотопська м. р. (1) 

9.  Організаційно-педагогічні умови формування в 

учнів м'яких навичок шляхом соціально-

емоційного та етичного навчання 

Всеукраїнський 1 Конотопська м. р. (1) 

10.  Створення й упровадження моделі 

національного освітнього технопарку з 

підвищення якості дошкільної та загальної 

середньої освіти за участі закладів освіти, які 

працюють за науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України» на червень 2021- грудень 

2030 роки» 

Всеукраїнський 1 Шосткинська м. р. (1) 

 

Усього: 

10 експериментів Всеукраїнського рівня 

 37 

закладів 

освіти 
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Таблиця 7.1.7 

Інноваційні проєкти міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів 

 

№ 

з\п 
Назва проєкту Мета проєкту 

Науковий керівник / 

координатор 

від КЗ СОІППО 

Кількість 

закладів 

освіти  
 

1 2 3 4 5 

Інноваційні проєкти міжнародного рівня 

1.  Міжнародна навчальна програма 

Європейської Комісії eTwinning 

Розвиток співпраці європейських шкіл, вчителів та учнів, що зареєстровані в 

мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних проєктів з іншими 

європейськими школами. Ключовою складовою навчання є використання 

інформаційно-комунікаційних технологій 

5 амбасадорів України:  

Олена Лук’янець (відповідальна 

за Київ та Київську область),  

Олена Науменко (Центральна 

Україна),  

Єлизавета Овчаренко (Західна 

Україна),  

Світлана Алєксєєва (Східна 

Україна),  

Лариса Степаненко (Крим та 

Південна Україна). 

2 

 

2.  Міжнародний проєкт українських DSD-

шкіл /Німецький мовний диплом/ 

Підтримка українських шкіл із поглибленим вивченням німецької мови, що 

готують своїх учнів до складання іспиту для отримання Німецького мовного 

диплому ІІ (мовний рівень В2/С1 згідно Загальноєвропейських рекомендацій із 

мовної освіти) німецької Ради міністрів культури 

 Ельке Кізевальтер – координатор 

проєкту «DSD», м. Київ 
1 

 

3.  Україно-естонський проєкт «Міксіке в 

Україні» 

Сприяє зміцненню зв’язків між навчальними закладами різних областей України, 

зміцненню зв’язків між учнями, вчителями та батьками учнів з України, Естонії та 

інших країн Євросоюзу, підвищення якості та ефективності навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах за допомогою інформаційних технологій, 

підвищення кваліфікації вчителів у селах та малих містах, розширення 

можливостей розвитку он-лайнового навчання та позакласних заходів 

Удовиченко І.В. – доктор 

педагогічних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної 

та методичної роботи. КЗ 

СОІППО 

9

0 

 

4.  Міжнародний проєкт «Культура 

об’єднує світ». 

 

Через просвітницькі семінари, лекції, екскурсії та інші заходи ознайомити освітян 

Сумщини з багатогранною і багатонаціональною спадщиною України, а також з 

культурою інших країн та народів.  

Ключовою складовою проєкту є розвиток професійної та соціально-громадянської 

компетентності педагогів 

Нікітін Ю.О. – ректор  

КЗ СОІППО, доктор історичних 

наук, доцент; 

Драновська С.В. – кандидат 

педагогічних наук, старший 

викладач кафедра соціально-

гуманітарної освіти  

 

31 

5.  Міжнародний проєкт IREX «Вивчай та 

розрізняй: інфо-медійна грамотність» 

Здобуття учнями навичок критичного сприйняття інформації, а також інтеграцію 

медійної грамотності до програм загальної середньої освіти 

Юрій Гуза – координатор 

проєктів академії української 

преси Міністерство освіти і науки 

України 

3 
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1 2 3 4 5 

Інноваційні проєкти всеукраїнського рівня 

1 Інноваційний освітній проєкт 

всеукраїнського рівня за темою «Я – 

дослідник». 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 12.06.2019 № 830 Про 

розширення бази реалізації 

інноваційного освітнього проєкту 

всеукраїнського рівня за темою «Я – 

дослідник» на 2018–2021 роки 

Створення педагогічних вимог для впровадження дослідницького методу 

навчання з використанням ІТ- та STEM - технологій. 

Вознюк А.В. – доктор 

психологічних наук, 

професор, в.о. завідувача 

кафедри психології КЗ 

СОІППО; 

Петрова Л.Г. – кандидат 

технічних наук, доцент, 

в.о.завідувача кафедри 

освітніх та інформаційних 

технологій КЗ СОІППО. 

 

17 

2 Науково-педагогічний проєкт «Інтелект 

України» 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 02.11.2016 р. №1319 «Про проведення 

всеукраїнського експерименту за темою 

«Реалізація компетентнісного підходу в 

науково-педагогічному проєкті «Інтелект 

України» на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів,  

Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 10.07.2012 №797 «Про продовження 

впровадження науково-педагогічно проєкту 

«Інтелект України» в практикум роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів»,  

лист Міністерства освіти і науки України від 

25.05.2018 №1/9-344 «Про відповідність 

освітньої програми науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект України» Державному 

стандарту та Концепції НУШ» 

Впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної 

підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді. 
Грицай С.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та 

менеджменту, проректор з 

наукової роботи КЗ СОІППО 

20 

3 Інноваційний освітній проєкт 

всеукраїнського рівня «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного 

забезпечення для закладів загальної 

середньої освіти в умовах реалізації 

Державного стандарту базової освіти» 

Консультування керівників і педагогів пілотних ЗЗСО, які впроваджують предмети та 

інтегровані курси за освітніми галузями відповідно до нового Державного стандарту 

базової середньої освіти 

Проведення курсів підвищення кваліфікації для директорів, заступників директорів, 

учителів ЗЗСО Сумської області, які впроваджуватимуть предмети та інтегровані курси 

за освітніми галузями 

 

Завалевський Ю.І.  

Інститут модернізації змісту 

освіти / 

Панченко С.М., кандидат 

психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології, 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи КЗ СОІППО 

4 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/59-pro-nas/1544-kafedra-profesijnoji-osviti-ta-menedzhmentu
http://www.soippo.edu.ua/index.php/59-pro-nas/1544-kafedra-profesijnoji-osviti-ta-menedzhmentu
http://www.soippo.edu.ua/index.php/59-pro-nas/1544-kafedra-profesijnoji-osviti-ta-menedzhmentu
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4 Всеукраїнський науково-педагогічний 

проєкт «Дистанційне навчання учнів»  

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 29 грудня 2009 року № 

1231 Про впровадження науково-

педагогічного проєкту «Дистанційне 

навчання учнів» 

Надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних ІКТ 

відповідно до державних стандартів освіти та навчальних програм. Створення 

умов для індувідуалізованого процесу набуття знань, умінь, навичок учнів 

навчального закладу 

Богачков Ю.М. – начальник 

відділу дослідження і 

проєктування навчального 

середовища Інституту 

інформаційних технологій і 

засобів навчання АПН України, 

кандидат технічних наук 

2 

5 Всеукраїнський освітній проєкт 

«Національна мережа шкіл сприяння 

здоров’ю» 

 

Проведення курсів підвищення кваліфікації для директорів, заступників 

директорів, учителів ЗЗСО Сумської області, які впроваджуватимуть предмети 

та інтегровані курси за освітніми галузями 

Успенська В.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики 

змісту освіти, керівник 

лабораторії з проблем 

здоров’яспрямованої 

діяльності в закладах освіти 

КЗ СОІППО 

77 

6 Всеукраїнський освітній проєкт 

«Всеукраїнська мережа шкіл, дружніх 

до дитини» 

 

Забезпечення європейських стандартів якісної превентивної освіти, 

запобігання стигмі і дискримінації, інтеграції ВІЛ-інфікованих дітей до 

шкільного середовища 

Успенська В.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики 

змісту освіти, керівник 

лабораторії з проблем 

здоров’яспрямованої 

діяльності в закладах освіти 

КЗ СОІППО 

7 

 

7 «Захисти себе від ВІЛ» – 

факультативний курс «Формування 

здорового способу життя та 

профілактика ВІЛ/СНІДу» 

Підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді в умовах епідемії 

ВІЛ/СНІДу, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть 

з ВІЛ. Реалізація формули індивідуального захисту від ВІЛ: утримання, 

вірність, захист, стерильність 

Успенська В.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики 

змісту освіти, керівник 

лабораторії з проблем 

здоров’яспрямованої 

діяльності в закладах освіти 

КЗ СОІППО 

40 

закладів 

освіти 

області 

8 Всеукраїнська програма освіти для 

демократичного громадянства в Україні 

«Демократична школа» 

Лист Міністерства освіти і науки 

України від 16.03.2018 №1/9-160 «Про 

реалізацію програми підтримки освітніх 

реформ в Україні «Демократична 

школа» у першому півріччі 2018 року,  

Лист Міністерства освіти і науки 

Програма спрямована на поглиблення культури демократії у школі шляхом 

підтримки демократизації та децентралізації шкільного врядування, 

пропагування державно-громадського партнерства і розвитку демократичного 

середовища у школі, а також сприяння побудові навчально-виховної роботи на 

принципах освіти з прав людини та демократичного громадянства (ОДГ/ОПЛ). 

Програма передбачає співпрацю з метою підтримки системних реформ у сфері 

середньої освіти в Україні між школами, представниками місцевої громади 

(батьків), органів самоврядування, Міністерством освіти і науки України та 

Радою Європи.  

Чушак Христина Ярославівна 

– молодщий науковий 

співробітник, кандидат 

політичних наук Інституту 

українознавства ім. І. 

Крипякевича; 

Донець А. – координатор 

компоненту «Інтернет-ресурси 

для розвитку громадянських 

1 
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України від 24.09.2018 №1/9-576 «Про 

реалізацію третього циклу Програми 

підтримки освітніх реформ в Україні 

«Демократична школа» у 2018-2019 

навчальному році» 

компетентностей»; 

Шинаровська О. – 

координаторка компоненту 

«Демократизація та посилення 

інституційної спроможності 

шкіл в умовах автономії та 

децентралізації врядування» 
9 Всеукраїнський освітній проєкт 

«Вчимося жити разом» 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 25.09.2019 року № 145 

«Про участь в проєкті «Вчимося жити 

разом» 

Формування у школярів життєвих навичок, що сприятимуть позитивній 

адаптації, та надання дітям психологічної допомоги та підтримки в навчальних 

закладах. 

Успенська В.М. – кандидат 

педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики 

змісту освіти, керівник 

лабораторії з проблем 

здоров’яспрямованої 

діяльності в закладах освіти 

КЗ СОІППО 

145 

закладів 

освіти 

області 

10 Всеукраїнський проєкт «Розвиток 

соціальної згуртованості суб’єктів 

освітнього процесу» започаткований 

Міністерством освіти і науки України  

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 05.08.2016 № 951 «Про 

утворення робочої групи та 

затвердження плану заходів робочої 

групи з питань розвитку соціальної 

згуртованості суб’єктів освітнього 

процесу» 

Метою проєкту є поєднання зусиль батьків, педагогів та громадськості для 

сприяння створенню комфортного та безпечного освітнього середовища для 

дітей в соціокультурному просторі. 

Вознюк А.В. – доктор 

психологічних наук, 

професор, в.о.завідувача 

кафедри психології КЗ 

СОІППО 

 

31 

11 Інноваційний освітній проєкт 

всеукраїнського рівня з метою апробації 

та впровадження курсу «Культура 

добросусідства» в навчальних закладах 

України. 

 Організовується Інформаційно-

дослідним центром «Інтеграція та 

розвиток» у співпраці з Міністерством 

освіти і науки України за підтримки 

Посольства Королівства Норвегії в 

Україні 

 

 

Виховання соціально компетентних і толерантних осіб, що володіють 

критичним мисленням, громадян і патріотів своєї Батьківщини, які поділяють 

демократичні цінності і відповідально ставляться до рідного краю, громади, 

країни та прагнуть зберігати, розвивати і примножувати природний, 

економічний і культурний потенціал України. 

Вознюк А.В. – доктор 

психологічних наук, 

професор, в.о.завідувача 

кафедри психології КЗ 

СОІППО 

 

31 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5974-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5974-
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12 Всеукраїнський проєкт «Сприяння 

освіті» The LEGO Foundation 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 17.10.2018 № 1116 Щодо 

забезпечення реалізації проєкту 

«Сприяння освіті» у закладах 

дошкільної освіти 

Метою проєкту є сприяння розвитку якості освіти через всебічний розвиток 

дитини, зокрема компетентностей, необхідних для навчання упродовж життя 

та становлення педагога-фасилітатора, який прагне відійти від педагогіки 

копіювання, шаблонування, практики однієї правильної відповіді та 

нав’язування свого бачення дитині. В основу взаємодії дорослого і дитини 

покладено підхід «навчання через гру». 

Міщенко Л.Б. - методист з 

дошкільного виховання 

навчально-методичнного 

відділу координації освітньої 

діяльності та професійного 

розвитку  

КЗ СОІППО 

10 

13 Всеукраїнський освітній проєкт 

«Відкривай Україну» 

Створити середовище для розвитку українських підлітків, в якому вони 

набуватимуть необхідних компетенцій та отримають можливість реалізувати 

командою власну ідею у своєму місті (населеному пункті) 

Світлана Кашенець – GR-

менеджер проєкта «Відкривай 

Україну» 

068 606 63 75  

1 

14 Інноваційно освітній проєкт 

всеукраїнського рівня «Педагогічні 

умови становлення і розвитку 

особистості на ранніх етапах онтогенезу 

у 2019-2022 роках» 

Наказ МОН України від 21.02.2020 № 

266 «Про реалізацію Інноваційно 

освітнього проєкту всеукраїнського 

рівня за темою «Педагогічні умови 

становлення і розвитку особистості на 

ранніх етапах онтогенезу у 2019-2022 

роках» 

Полягає у теоретичному обґрунтуванні закономірностей та принципів 

виховання дітей в ранньому віці та експериментальній перевірці змісту, форм 

та методів, науково-методичного забезпечення виховання дітей раннього віку 

розвитку дітей раннього віку. 

Гавриш Н. В. – провідний 

науковий співробітник 

лабораторії дошкільної освіти 

і виховання Інституту проблем 

виховання НАПН, доктор 

педагогічних наук, професор; 

Міщенко Л.Б. – методист з 

дошкільного виховання 

навчально-методичний відділ 

координації освітньої 

діяльності та професійного 

розвитку. 

5 

15 Проєкт всеукраїнського рівня 

«Енергоефективні школи: нова генерація» 

Лист всеукраїнської благодійної 

організації «Інститут місцевого розвитку» 

від 21.08.2019 № 02/П-858, лист 

Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації від 

06.09.2019 року №04.1-13/4155 «Про 

участь закладів загальної середньої освіти 

в Проєкті «Енергоефективні школи: нова 

генерація» 

Навчання школярів житлово-комунальній грамотності та енергоощадливій 

поведінці 

Прокопенко Тетяна – 

Всеукраїнська благодійна 

організація «Інститут 

місцевого розвитку», м. Київ. 

 

3 

16 Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення для закладів 

загальної середньої освіти в умовах 

реалізації нового Державного стандарту 

базової середньої освіти 

 

Розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити навчально-

методичне забезпечення закладів загальної середньої освіти на засадах 

концепції «Нова українська школа» в умовах реалізації Державного стандарту. 

Завалевський Ю. І. – доктор 

педагогічних наук, професор 

ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти», перший 

заступник директора НАПН 

України; 

2 
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Наказ Міністерства освіти і науки 

України № 406 від 02 квітня 2021 року 

«Про реалізацію інноваційного проєкту 

всеукраїнського рівня за темою 

«Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення 

для закладів загальної середньої освіти 

в умовах реалізації нового Державного 

стандарту базової середньої освіти». 

Топузов О. М. – доктор 

педагогічних наук, професор 

Віце-президент, директор 

Інституту педагогіки НАПН 

України. 

Бирченко С. Л. – провідний 

спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої освіти 

Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної 

адміністрації; 

 

17 Дидактико-методичне і навчальне 

забезпечення реалізації концептуальних 

засад реформування базової середньої 

освіти 

 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 29.04.2021 № 484 зі 

змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

10.08.2021 № 902 «Про реалізацію 

інноваційного освітнього проєкту 

всеукраїнського рівня за темою 

«Дидактико-методичне і навчальне 

забезпечення реалізації концептуальних 

засад реформування базової середньої 

освіти» на квітень 2021-грудень 2026 

роки» 

 

 

Розроблення й обґрунтування дидактико-методичного та навчального 

забезпечення освітнього процесу на другому рівні повної загальної середньої 

освіти, реалізації його в закладах загальної середньої освіти 

Попова Л. О. – старший 

науковий співробітник відділу 

навчання української мови і 

літератури Інституту 

педагогіки НАПН України, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент 

1 

18 Освітній проєкт з основ соціальної і 

фінансової освіти дітей дошкільного 

віку «Афлатот» 

Наказ МОН України від 22.01.2016 № 

46 «Щодо упровадження основ 

соціальної і фінансової освіти дітей 

дошкільного віку» 

Навчити дітей критичному мисленню, правам і обов'язкам, фінансовій 

письменності і навикам, які допоможуть їм найбільш оптимально 

використовувати наявні ресурси. Соціальна освіта навчає дітей громадянським 

обов'язкам, необхідності розуміння соціальних проблем. 

 

Міщенко Л.Б. – методист з 

дошкільного виховання 

навчально-методичний відділ 

координації освітньої 

діяльності та професійного 

розвитку КЗ СОІППО 

 

5 
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Інноваційні проєкти регіонального рівня 

 

1 «Демократизація та партнерство 

навчального закладу в умовах нової 

української школи» в рамках 

Всеукраїнської програми освіти для 

демократичного громадянства в Україні 

«Демократична школа» 

 

Поглиблення культури демократії і прав людини та розвиток громадянських 

компетентностей у навчальних закладах шляхом підтримки демократизації та 

децентралізації шкільного врядування, пропагування державно-громадського 

партнерства і розвитку демократичного середовища, сприяння організації 

навчально-виховної роботи на принципах Хартії Ради Європи з освіти для 

демократичного громадянства і прав людини. 

Луценко С.М. – кандидат наук 

з державного управління, 

доцент, доцент кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти 

та менеджменту КЗ СОІППО. 

27 

2 Регіональний інноваційно дослідний 

проєкт «Теорія і методика взаємодії 

закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти в естетичному 

вихованні дітей та учнівської молоді» 

Розробити, випробувати і практично впровадити модель теоретико-

методологічного забезпечення самореалізації творчих якостей учнів у процесі 

формування естетичного середовища 

Сєрих Л.В. – кандидат 

педагогічних наук, доцент, в.о. 

завідувача кафедри теорії і 

методики змісту освіти КЗ 

СОІППО. 

 

24 

3 Регіональний інноваційно освітній 

проєкт «Науково-методичні засади 

впровадження медіаосвіти в освітній 

процес закладів дошкільної освіти» 

 

Формування медіакомпетентності, розвиток медіакультури та медіаграмтності 

суб’єктів освітнього процесу закладів дошкільної освіти та сприяння 

становленню дошкільної медіаосвіти Сумської області. 

 

Петрова Л.Г. – кандидат 

технічних наук, доцент, 

в.о.завідувача кафедри 

освітніх та інформаційних 

технологій КЗ СОІППО. 

16 

Усього: Міжнародного рівня – 5 проєктів (127 закладів освіти); 

Всеукраїнського рівня – 18 проєктів ( 402 заклади освіти); 

Регіонального рівня – 3 проєкти (67 закладів освіти) 
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7.2. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

Таблиця 7.2.1 

 
№ 

з/п 
Назва проєкту Заходи Термін Керівник проєкту Координатори 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Науково-дослідна 

лабораторія з проблем 

медіаосвіти та 

медіаграмотності 

Згідно з планом роботи лабораторії Протягом 

року 

Петрова Л. Г. Лобода В. В., 

Ковтун Є. Ф., 

Цимерман І. Л., 

Шевченко Т. О. 

Подліняєва О. О. 

Захаров М. М. 

Наконечна Л. М., 

Посна Л. В. 

2 Науково-дослідна 

лабораторія з організації 

роботи опорних закладів 

освіти 

1. Науково-дослідницька діяльність  

1.1. Створення освітньо-розвивального середовища засобами 

проєктних технологій в освітніх округах; 

1.2. Зміст, структура, етапи реалізації науково-методичної теми 

закладу освіти 

Протягом 

року 

Вознюк А. В. 

 

Грицай С. М. 

Захарова І. О. 

Перлик В. В. 

Гільова Л. Л. 

Кулик Н. А. 

Марухина І. В. 2. Науково-методична діяльність 

2.1. Науково-методичне консультування всіх учасників 

освітнього процесу об’єднаних територіальних громад; 

2.2. Науково-методична просвіта всіх учасників освітнього 

процесу об’єднаних територіальних громад 

Протягом 

року 

2.3. Організація та проведення науково-методичних заходів 

різного рівня 

 

Обласний науково-практичний семінар «Сучасні підходи 

налагодження партнерської взаємодії в освітньому середовищі» 

17.03.2021 

Обласний науково-практичний семінар «Формування нового 

освітнього простору в обєднаній територіальній громаді» 

15.04.2021 

Всеукраїнський науково-практичний семінар для учасників 

тренінгу для тренерів Гра «Оптимізація шкільної мережі» 

18.06.2021 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Оптимізація 

шкільної мережі закладів освіти та сприяння втілення реформи 

з децентралізації влади» 

10.09.2021 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Оптимізація 

шкільної мережі» 

11.10.2021 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Особливості 

підвищення якості освіти шкіл в ОТГ у рамках упровадження 

підходів Нової Української школи» 

12.11.2021 
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1 2 3 4 5 6 

Всеукраїнський вебінар »Фактори, що впливають на процес 

оптимізації шкільної мережі» 

01.12.2021 

3. Навчально-методична діяльність 

3.1. Проведення курсів за вибором «Особливості створення 

освітньо-розвивального середовища закладів освіти», 

«Особистісно-професійна компетентність педагога в умовах 

реформування освіти» 

Протягом 

року 

4. Організаційно-методична діяльність 
4.1. Організація співпраці з закладами освіти різного рівня та 

громадськими організаціями; 

4.2. Участь у науково-практичних заходах різного рівня з 

метою підвищення рівня готовності всіх суб’єктів освітнього 

процесу до конструктивної співпраці в рамках об’єднаної 

територіальної громади; 

4.3. Висвітлення результатів діяльності лабораторії; 

4.4. Оновлення бази даних опорних закладів освіти в рамках 

об’єднаних територіальних громад 

Протягом 

року 

3 Науково-дослідна 

лабораторія інклюзивного 

та інтегрованого навчання 

Обласний науково-практичний семінар «Дитина з розладами 

аутичного спектру у закладі загальної середньої освіти» 

Вересень-

грудень 2021 

року 

Прядко Л. О.  

4 Всеукраїнський проєкт 

«Розвиток соціальної 

згуртованості суб’єктів 

освітнього процесу» 

Апробація та 

впровадження курсу 

«Культура добросусідства» 

в закладах освіти Сумської 

області. 

Науково-методичне консультування всіх учасників освітнього 

процесу базових закладів освіти 

Протягом 

року 

Вознюк А. В. 

 

Гільова Л. Л. 

Кулик Н. А. 

 

 
Науково-методична просвіта всіх учасників освітнього процесу 

базових закладів освіти 

Протягом 

року 

Організація та проведення науково-методичних заходів 

різного рівня 

Протягом 

року 

VIII Всеукраїнська робоча нарада з питань апробації і 

впровадження курсу «Культура добросусідства» 

21-23.01.2021 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати педагогів для роботи 

за програмами курсу «Культура добросусідства» 

10.-

12.02.2021 

Тренінгове заняття «Розвиток навичок ненасильницького 

спілкування» 

03.03.2021 

Обласний науково-практичний семінар «Сучасні підходи 

налагодження партнерської взаємодії в освітньому середовищі» 

17.03.2021 

Майстер-клас «Основні лайфхаки конструктивної взаємодії 

вчителів з батьками для успішної організації дистанційного 

навчання» в рамках Всеукраїнського онлайн-тренінгу 

«Розвиток ресурсів особистості в умовах дистанційного та 

змішаного навчання» 

27.-

28.03.2021 



270 

 

1 2 3 4 5 6 

Регіональний круглий стіл «Сучасна школа і батьківська 

громада: кроки до порозуміння та партнерства» 

24.11.2021 

Організація та проведення підвищення кваліфікації (для 

вчителів різних категорій, які є учасниками проєкту): 

Протягом 

року 

Курси за вибором «Педагогіка партнерства - успішна взаємодія 

суб’єктів освітнього процесу» 

Протягом року 

Онлайн семінар-тренінг «Он-лайн інструменти для викладання 

інтегрованого курсу «Культура добросусідства»« 

Квітень 2021 

Висвітлення результатів щодо реалізації проєкту Протягом 

року 

Оновлення бази даних закладів освіти в рамках реалізації 

проєкту. 

Протягом 

року 

5 Реалізація науково-

педагогічного проєкту 

«Інтелект України» 

Експрес-курси для вчителів, які працюють за освітніми 

програмами науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» 

Червень, 

серпень 2021 

року 

Гавриш І. В. Грицай С. М. 

6 Демократизація та 

партнерство закладу освіти 

в умовах НУШ 

Он-лайн навчання педагогічних колективів; 

Консультування шкільних команд; 

ІV Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Формування громадянської культури в Новій українській 

школі: традиційні та інноваційні практики» (презентація 

кращих практик шкіл - учасниць) 

Січень-

червень 2021 

року 

Луценко С. М. Пінчук Д. М. 

7 Регіональний інноваційний 

проєкт «Демократизація та 

партнерство навчального 

закладу в умовах нової 

української школи» в 

рамках Всеукраїнської 

програми освіти для 

демократичного 

громадянства в Україні 

«Демократична школа» 

Надання практичної та консультативної адресної допомоги 

закладам освіти – учасникам Проєкту щодо його реалізації 

Організація та проведення навчання педагогів, залучених до 

Проєкту відповідно до запитів закладів освіти – курси 

підвищення кваліфікації 

Визначення та опис добрих практик реалізації Проєкту в 

закладах освіти 

2017-2021 рр. Луценко С. М., 

науковий керівник 

регіонального 

проєкту 

Пінчук Д. М., 

координатор  

8 Теорія і методика взаємодії 

закладів загальної 

середньої та позашкільної 

освіти в естетичному 

вихованні дітей та 

учнівської молоді 

Залучення дітей та учнівську молодь, педагогів закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти до участі в 

регіональному Проєкті 

Січень-

червень 2021 

року 

Сєрих Л. В. Бех І. Д., акад., 

директор 

ІПВ НАПН України  

9 Міксіке Залучення учнів, педагогів до участі в проєкті Протягом 

року 
 

Удовиченко І. В. OU Miksike 
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1 2 3 4 5 6 

10 Зручне навчання Залучення учнів, педагогів до участі в проєкті Січень – 

червень 2021 

року 

Гробова В. П. Нікітін Ю. О., 

Удовиченко І. В. 

11 Інноваційний освітній 

проєкт всеукраїнського 

рівня «Розроблення і 

впровадження навчально-

методичного забезпечення 

для закладів загальної 

середньої освіти в умовах 

реалізації Державного 

стандарту базової освіти» 

Консультування педагогів, які впроваджують Державний 

стандарт базової освіти в пілотних школах 

 

Курси підвищення кваліфікації для тренерів-педагогів 

 

Курси підвищення кваліфікації вчителів за темою «Особливості 

вивчення навчальних предметів та інтегрованих курсів у 5 класі 

ЗЗСО за Державним стандартом базової середньої освіти в 

умовах реалізації концепції «Нова українська школа»  

Червень-

грудень 2021 

року 

Жовтень 

2021 

 

Жовтень-

грудень 2021 

року 

МОН України Панченко С.М. 

Тренери НУШ 

12 «Національна мережа шкіл 

сприяння здоров’ю» 

Створення освітньої та навчальної програми, розробка 

методичного забезпечення до упровадження нових курсів за 

вибором «Моделювання шкіл здоров’я в закладах освіти» 

Січень-

червень 2021 

року 

Успенська В. М. Департамент освіти 

і науки Сумської 

ОДА 

13 «Національна мережа шкіл 

сприяння здоров’ю» 

Підготовка педагогів до участі у проєкті на курсах за вибором 

«Моделювання шкіл здоров’я в закладах освіти» 

Червень 2021 

року 

Успенська В. М. Департамент освіти 

і науки Сумської 

ОДА 

14 «Мережа шкіл, дружніх до 

дитини» 

Підготовка педагогів до участі у проєкті на курсах за вибором 

«Моделювання шкіл здоров’я в закладах освіти» 

Червень 2021 

року 

Успенська В. М. Департамент освіти 

і науки Сумської 

ОДА 

15 «Вчимося жити разом» Науково-методичний та організаційний супровід Протягом  

І півр.  

2021 року 

Успенська В. М. ДФ «Здоров’я нації 

через освіту» 

16 «Уроки здорового 

харчування» 

Створення освітньої та навчальної програми, розробка 

методичного забезпечення та упровадження нових курсів за 

вибором «Уроки здорового харчування в закладах освіти» 

Січень-

травень 2021 

року 

Успенська В. М. Департамент освіти 

і науки Сумської 

ОДА 
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РОЗДІЛ VІІІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

 
У 2021 році завершено теоретико-методологічне обґрунтування регіональної моделі 

формування та розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогів Сумської області 

в системі післядипломної педагогічної освіти та здійснювалось забезпечення безперервності 

цього процесу та його науково-методичний супровід у курсовий та міжкурсовий період за 

напрямами: 

 

8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

В умовах змін, викликаних упровадженням концепції Нової української школи, 

особливої актуальності набуває проблема розвитку інформаційно-цифрової компетентності 

педагогів. Новий Державний Стандарт початкової освіти, новий Державний стандарт базової 

середньої освіти передбачають організацію освітнього процесу з урахуванням вимог 

інформаційного суспільства і сучасних тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Проведена VІІ щорічна онлайн науково-освітня виставка «Інноваційні стратегії 

інформатизації освіти» за тематикою 2021 року «Інфомедійна грамотність учасників 

освітнього процесу» (http://goo.gl/zYdvzC). Метою проведення онлайн виставки стало: 

сприяння інформатизації освіти, стимулювання створення якісних інформаційних ресурсів, 

поширення і підтримка молодіжних проєктів у мережі Інтернет та підвищення рівня 

медіакомпетентності учасників освітнього процесу.  

В умовах реформування освітньої системи України заклади післядипломної освіти 

повинні першими реагувати на запити педагогів, пропонуючи їм нові інструменти та 

технології для оптимізації професійної діяльності. Протягом 2021 року специфіка 

впровадження інформатизації освіти була висвітлена в першу чергу у освітній діяльності 

слухачів курсів підвищення квалвфікації. Зокрема, на базі КЗ СОІППО відбулися курси за 

вибором «Медіаграмотність учасників освітнього процесу». Учителі різних предметів, мали 

змогу зануритися в цікаву атмосферу курсів підвищення кваліфікації щодо використання 

медіа-технологій у освітньому процесі. 

Прикладом подібної співпраці в КЗ СОІППО є тематичні курси за вибором «Microsoft 

Office 365 в закладах освіти» та «Нові додатки Google для освітнього процесу», що сприяють 

оптимізації професійної діяльності педагогічного колективу, а також навчання колег роботі з 

цими «хмарними» сервісами.  

 

8.2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки 

викладання курсу інформатики 

Протягом 2021 року проведені: 

- курси ПК вчителів інформатики за дистанційною формою навчання;  

- курси за вибором «Алгоритмізація та програмування», спрямовані на якісний та 

кваліфікований підхід щодо підготовки вчителя інформатики у сфері програмування, а також 

описує область знань, яка дозволить ефективно використовувати комп'ютер для вирішення 

великої кількості завдань; 

- курси за вибором «Особливості вивчення навчальних предметів / інтегрованих 

курсів інформатичної освітньої галузі у 5 класі ЗЗСЩ за державним стандартом базової 

середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нової української школи», спрямовані на 

формування компетентностей вчителів інформатики, необхідних для ефективної організації 

освітнього процесу в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти та 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. 

 

http://goo.gl/zYdvzC
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8.3. Упровадження сучасних Інтернет-технологій та електронної освіти в освітній 

процес регіону 

Функціонує за спеціальною технологією вікі-ресурс (http://wiki.soippo.edu.ua), який 

реалізує самоосвіту упродовж життя завдяки фаховим надбанням передових педагогічних 

працівників Сумської області, об’єднує педагогів за науково-методичною тематикою 

підвищення кваліфікації у міжкурсовий період та надає можливість для професійного 

зростання, що відбувається у сучасному інформаційному середовищі.  

Продовжено впровадження та застосовується постійна підтримка активного 

використання дистанційних освітніх технологій у процесі підвищення кваліфікації, що 

сприяє створенню електронного контенту навчального призначення і містить тексти лекцій, 

медіа-уроки, інтерактивні тексти, тренажери, словники, корисні посилання тощо 

(http://dl.soippo.edu.ua). 
Перенесення методів і форм традиційного навчання у дистанційний формат було 

організовано з використанням елементів дистанційного навчання та передбачало наявність 

навчальної платформи. Зважаючи, що навчальна платформа може бути встановлена як на 

серверах закладу освіти, так і з використанням хмарних сервісів та має містити певний 

функціонал був запропонований технічний супровід та комплексне рішення щодо організації 

освітнього процесу за допомогою універсальної платформи для дистанційної освіти на базі 

хмарного сервісу закладу освіти (Office 365 А1 корпорації Microsoft або G Suite for Education 

корпорації Google). За результатами опитування платформа Office 365 розгорнута та 

впроваджується на сьогодні у більш ніж 100 закладах Сумської області. Постійно діючою 

(24/7) є Yammer спільнота «Office 365 у Сумській області», засобами якої здійснюється 

технічний супровід, консультування відповідальних у закладі освіти, що опікуються 

навчанням педагогічних колективів (https://www.yammer.com/oippo.onmicrosoft.com).  

 

 

http://wiki.soippo.edu.ua/
http://dl.soippo.edu.ua/
https://www.yammer.com/oippo.onmicrosoft.com/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=40388108288&view=all
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РОЗДІЛ ІХ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками 

центрів професійного розвитку педагогічних працівників  
 

Створення сприятливого методичного середовища для постійного фахового зростання 

педагогів у післядипломний період, особливо з огляду на перспективи сертифікації вчителів 

та профілізацію старшої школи, набуває сьогодні актуальності та особливого значення. 

Стратегія нової освіти передбачає становлення Нової української школи та потребує 

нового вчителя, який має стати агентом змін. Інтеграція національної освіти до 

європейського освітнього простору обумовлює потребу у вчителеві нової генерації, здатного 

відповідально і самостійно, на високому професійному рівні, здійснювати педагогічну 

діяльність.  

Одним із ключових компонентів формули нової школи є вмотивований учитель, який 

має свободу творчості, автономію думок і дій, розвивається професійно. У Національній 

доктрині розвитку освіти зазначається: «В Україні повинні забезпечуватися прискорений, 

випереджальний інноваційний розвиток освіти, а також створюватись умови для розвитку, 

самоствердження та самореалізації особистості протягом життя». 

Розв’язання цих проблем неможливе без організації автономної, самоосвітньої, 

діяльності педагогічних працівників, учнів та закладів освіти.  

Нормативні документи галузі передбачають заходи з модернізації освіти, її 

стратегічне реформування та розвиток, прямо вказують на доступність якісної освіти для 

всіх громадян, як пріоритетне завдання освітньої галузі. На сучасному етапі це вимагає 

розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, підвищення фахової підготовки, 

удосконалення неперервної освіти педагогічних працівників. Підґрунтям для вирішення цих 

питань є Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», зокрема частини 3 статті 52, та завдань, визначених пунктом 5 розділу                                

X «Прикінцеві та перехідні положення», Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Положення про Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників, затверджене Постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.07.2020 № 672, чинне законодавство про освіту. 

Координацію діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників у 

районах, містах, об’єднаних територіальних громадах здійснює Удовиченко І.В., проректор з 

науково-педагогічної та методичної роботи КЗ СОІППО, доктор педагогічних наук, доцент; 

організаційний супровід – Сущенко А.О., провідний фахівець навчально-методичного 

відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО. 

Діяльність Центрів професійного розвитку педагогічних працівників унормована 

Положенням про центр професійного розвитку педагогічних працівників (затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672) та спрямована на сприяння 

професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та 

консультування. 

З метою задоволення професійних запитів педагогів за напрямом методичного 

супроводу у 2021 році роботу методичної служби області (від навчально-методичного 

відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ СОІППО – до 

предметних спільнот учителів ЗЗСО області) було організовано у контексті реалізації 

науково-методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти шляхом формування 

інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх 

ініціатив, творчому та інтелектуальному розвитку учнів» за організаційно-функціональною 

моделлю (рисунок 9.1.1). 

У роботі з ЦПР ПП вибудована «вертикаль» та ефективно функціонує модель спільної 

взаємодії, що орієнтована на виконання функцій: 
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 планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення найкращих 

результатів); 

 організації (консультування з питань професійної взаємодії, реалізації змісту 

освіти); 

 діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності 

педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та вимогами суспільства до 

якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української школи); 

 прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних учителям у майбутньому); 

 моделювання (консультування з питань професійного зростання); 

 інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, методики, 

дидактики, фаху тощо); 

 відновлення (відтворення частково забутих знань); 

 консультування (надання необхідної інформації професійного спрямування); 

 коригування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов’язаних із 

використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності); 

 пропаганди (інформування вчителів щодо впровадження в практику роботи 

досягнень науки, передового педагогічного досвіду) та ін. 

Центр, відповідно до покладених на нього завдань: 

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних 

працівників; 

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників; 

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для 

професійного розвитку педагогічних працівників; 

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам; 

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з 

питань: 

– планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку; 

– проведення супервізії; 

– розроблення документів закладу освіти; 

– особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у 

тому числі з використанням технологій дистанційного навчання; 

– упровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 

інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій. 

Центри не можуть виконувати завдання, не передбачені Положенням та іншими 

актами законодавства. 

Інформування центрів професійного розвитку педагогічних працівників Сумської 

області з питань розвитку освіти здійснює навчально-методичний відділ координації 

освітньої діяльності та професійного розвитку КЗ СОІППО. 
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Рисунок 9.1.1. Організаційно-функціональна модель методичного супроводу діяльності педагогів області 
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З метою інформування центрів професійного розвитку педагогічних працівників, 

мобільного реагування на інформаційні запити з місць, проводиться мобільне консультування 

директорів ЦПР ПП, органів освіти області: інформаційно-методичні наради, оперативні наради, 

наради-семінари. Значне місце в цих методичних заходах приділяється проблемам професійного 

зростання учителів, керівників закладів освіти у системі післядипломної педагогічної освіти, 

їхнього безперервного навчання, самоосвіті, самовдосконаленню та саморозвитку в розумному 

поєднанні організаційних форм і методів та змісту освіти, інтегративній єдності курсового й 

міжкурсового періодів. Така робота проводиться як на обласному, так і на районному рівнях. 

Щомісячно в центри професійного розвитку педагогічних працівників методичною 

службою КЗ СОІППО направляється інформатор щодо методичних заходів із річного плану 

роботи Інституту. Звіт про проведення заходів, підкріплений прес-релізами, фото та відео 

матеріалами, розміщується та постійно оновлюється на сайті КЗ СОІППО (www.soippo.edu.ua) в 

науково-методичній роботі – рубрика «Анонси методичних подій».  

Форми методичної роботи, які було використано в роботі з педагогогічними 

працівниками центрів професійного розвитку педагогічних працівників області протягом 

звітнього періоду: обласний семінар, обласний методичний порадник, обласна творча група, 

дистанційна едукація, обласна нарада, обласний практикум, обласний марафон, обласна 

педагогічна студія, обласна едукація, серпневий хакатон, обласна школа педагогічної 

майстерності, школа молодого упралінця/учителя, обласний методичний воркшоп, обласна 

школа майбутнього вчителя-методиста тощо. 

З огляду на важливість питання професійного супроводу діяльності педагогів, 

актуальність компетентного консультування й педагогічного супервізорства, з метою постійного 

професійного супроводу фахового зростання педагогічних працівників, забезпечення якісного 

науково-методичного супроводу їхньої професійної діяльності в умовах реформування освіти, 

для педагогічних працівників ЦПР Сумської області КЗ СОІППО, за модераторства Удовиченко 

І.В., проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Сумського ОІППО, доктора 

педагогічних наук, доцента, було проведено три цикли дистанційної едукації (засобами Microsoft 

Teams): 

1) 25-28.01.2021 – з питань організації функціонування центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників; 

2) 18-21.10.2021 – з питань надання консультативних послуг центрами професійного 

розвитку педагогічних працівників # 1; 

3) 01-04.11.2021 – з питань надання консультативних послуг центрами професійного 

розвитку педагогічних працівників # 2. 

Участь у тематичному навчанні взяв 91 попередньо зареєстрований слухач – педагогічні 

працівники (директори, консультанти, психологи) ЦПР ПП та спеціалісти відділів (управлінь) 

освіти. 

Відповідно до програми заходу, слухачі опанували 5 змістових блоків: 

 конструктивно-функціональний (функціональне призначення, організація якості 

роботи ЦПР ПП; психологія консультування; організація та проведення консультування 

педагогічних працівників: психологічний аспект); 

 структурно-організаційний (статутні та установчі документи, структура, організація 

роботи ЦПР ПП; консультація; консультант; консультування: визначення, класифікація, 

особливості); 

 фахово-фасилітаційний (супровід ЦПР ПП процесу фахового зростання педагогів; 

андрагогічна К-взаємодія; консультування з питань визначення та забезпечення якості освіти); 

 фінансово-економічний (фінансування та економічна самостійність ЦПР ПП; надання 

платних послуг у сфері консультування: фінансово-економічний аспект); 

 юридично-правовий (юридичний та правовий статус ЦПР ПП; юридично-правовий 

аспект надання консультаційних послуг центрами професійного розвитку педагогічних 

працівників). 

Протягом навчання учасники дистанційної едукації фіксували заключні меседжі до 

кожного змістового блоку засобами цифрової дошки Jamboard. Завершальним етапом навчання 

була підсумкова робота слухача у вигляді презентаційного матеріалу сабзи центру професійного 

http://www.soippo.edu.ua/
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розвитку педагогічних працівників та відеопрезентаційного матеріалу щодо надання 

консультаційних послуг центрами професійного розвитку педагогічних працівників. За 

результатами навчання слухачі отримали сертифікати встановленого зразка. 

Спільну діяльність КЗ СОІППО з центрами професійного розвитку педагогічних 

працівників організовував за напрямом «автономізації» в умовах децентралізації. 

Методична служба Сумської області (СОІППО – ЦПР ПП) – автономна структура зі 

своїми іміджевими складовими, що працює за самостійно побудованою моделлю, колегіально 

обраною темою, надаючи методичні консалтингові, сервісні послуги на замовлення, утворивши 

мобільну спільноту. 

Автономія (організаційно-методична) діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників реалізується у самостійно ініційованих та реалізованих формах роботи 

з вчителями (форми методичної роботи педагогічних спільнот навчальних закладів районів, 

міст). 

Автономія закладів освіти – у самостійному виборі напрямів профілізації, розподілу 

годин варіативної складової навчальних планів на вивчення навчальних дисциплін, курсів за 

вибором. 

Автономія учителів – у виборі підручників, навчальних програм, дидактичного 

забезпечення, форм, технологій, методів, прийомів, засобів навчання та методичної роботи. 

Підвищення рівня професійної компетентності педагога – один із основних напрямів 

реформування системи освіти. 

КЗ СОІППО права автономії вчителя підтримує, запровадивши такі види діяльності, як 

самостійний вибір форм підвищення кваліфікації: авторські творчі майстерні, традиційні 

(семінар, творча група, школа, порадник, консультпункт) та інноваційні (ве-бінар, колоквіум, 

консиліум, студія, стартап, воркшоп, дискусіна панель) тощо. 

Автономія випускників закладів освіти – у виборі навчальних предметів для складання 

ДПА, ЗНО; добровільній участі в проєктах, олімпіадах, конкурсах, турнірах; в організації 

учнівського самоврядування; випусках шкільних медіа-продуктів та ін. 

Автономія батьків – у виборі закладів, освіти напряму профілізації; можливості 

здійснення батьківського нагляду. 

На допомогу педагогічним працівникам ЦПР ПП видано: 

 Центри професійного розвитку педагогічних працівників Сумської області : довідник / 

упор. І. В. Удовиченко, А. О. Сущенко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 63 с. 

 Ділова документація : загальні аспекти : навчально-наочний посібник /                          

укл. І. В. Удовиченко, А. О. Сущенко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 58 с. 

 Ділова документація : акценти діловодства : навчально-наочний посібник /                          

укл. І. В. Удовиченко, А. О. Сущенко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 107 с. 

 Udovychenko I.V. Distance learning and globalization processes in the postmodern world. 

Postmodern Openings. – Bucharest, Romania: Lumen, 2021. Vol. 12. No (2). Р. 259-273. 

 Дистанційний формат взаємодії суб’єктів освітньої діяльності: методичні рекомендації 

/ за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 200 с. 

 Теорія – методика – практика: каталог публікацій працівників навчально-методичних 

відділів комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(2020 рік)» / уклад. О. В. Курган; за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 20 с.  

З метою підвищення науково-методичного рівня працівників центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників протягом звітного періоду було проведено обласні заходи 

(таблиця 9.1.1).  
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Таблиця 9.1.1 

Методичні заходи КЗ СОІППО з педагогічними (управлінськими) кадрами області у 2021 році 

04 11 18 25 01 08 15 22 01 09 15 22 29 01 05 12 19 26 03 10 17 24/31 01 07 14 21 29 01 06 13 20 27 01/04 11 18 25 01 08 15 22 29 01 06 13 20

06 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 31 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 30 03 10 17 24 30 08 13 22 29 04 12 19 26 30 03 10 17 24

1 ЦПР ПП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 16

2 Директори ЗЗСО 1 1 1 1 1 1 1 1 8

3
Заступники директорів з навчально-

виховної роботи
1 1 1 1 1 1 2 1 9

4
Заступники директорів, які 

відповідають за виховну роботу
1 1 1 1 1 2 1 8

5 Учителі української мови та літератури 1 1 1 3

6 Учителі зарубіжної літератури 1 1 1 3

7 Учителі іноземної мови 1 1 1 3

8 Учителі математики 1 1 1 1 1 1 1 1 8

9 Учителі фізики та астрономії 1 1 1 1 1 1 1 7

10 Учителі хімії 1 1 1 1 1 1 6

11
Учителі біології, екології, основ здоров'я 

та природознавства
1 1 1 1 1 1 6

12 Учителі гегорафії, економіки 1 1 1 1 1 5

13 Учителі трудового навчання 1 1 1 1 1 1 6

14 Учителі інформатики 1 1 2

15
Учителі навчального предмету "Захист 

України"
1 1 1 1 1 5

16 Учителі історії та правознавства 1 1 1 1 1 5

17
Учителі музичного, образотворчого 

мистецтва
1 1 1 3

18 Учителі фізичної культури 1 1 1 1 4

19 Педагогічні працівники ЗДО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

20

Педагогічні працівники, відповідальні за 

роботу з обдаровною учнівською 

молоддю

1 1 1 3

21 Керівники методичних об'єднань 1 1 2 1 1 1 7

22 Педагогічні працівники 1 9 8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 30

23 Працівники відділів освіти 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12

0 5 0 6 1 4 9 13 2 3 7 7 3 0 2 2 7 6 2 3 5 4 0 3 0 1 1 23 0 7 1 1 2 4 5 12 4 1 2 3 8 1 0 0 3 0 173УСЬОГО

№ Категорія задіяних
Січень Лютий Березень Квітень Травень

Р
аз

омЧервень

С
ер

п
ен

ь

Вересень Жовтень ГруденьЛистопад

 
 

 обласний семінар  обласний практикум  обласна школа педагогічної майстерності 

 обласний методичний порадник  обласний марафон  школа молодого упралінця/учителя 

 обласна творча група  обласна педагогічна студія  обласний методичний воркшоп 

 дистанційна едукація  обласна едукація  обласна школа майбутнього вчителя-методиста 

 обласна нарада  серпневий хакатон   
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У тому числі, за звітній період були проведені заходи спільної «К-взаємодії» 

(табл.9.1.2). 

Таблиця 9.1.2  

Обласні заходи спільної «К-взаємодії» 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Загальна 

кількість 

учасників/ 

переглядів 

Форма підбиття 

підсумків 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Удовиченко І.В. Дистанційна едукація 

Організація функціонування 

центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників 

25-28.01.2021 35 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

2 Нікітін Ю.О., 

Удовиченко І.В., 

методисти 

Обласні наради  
другого (регіонального) туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2021» 

15.02. 

02.03.2021 

250 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

4 Нікітін Ю.О., 

Удовиченко І.В., 

методисти 

Обласна нарада  
пілотного проєкту «Зручне 

навчання» 

11.03.2021 15 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

5 Нікітін Ю.О., 

Удовиченко І.В., 

методисти 

Обласна нарада  
пілотного проєкту «Зручне 

навчання» 

16.03.2021 15 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

6 Нікітін Ю.О., 

Удовиченко І.В., 

методисти 

Обласна нарада  
пілотного проєкту «Зручне 

навчання» 

22.03.2021 15 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

8 Нікітін Ю.О., 

Удовиченко І.В., 

методисти 

Обласна нарада  
пілотного проєкту «Зручне 

навчання» 

29.03.2021 15 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

10 Нікітін Ю.О., 

Удовиченко І.В., 

методисти 

Обласна нарада  
щодо підсумків пілотного 

проєкту «Зручне навчання» 

30.03.2021 150 Прес-реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

11 Нікітін Ю.О., 

Удовиченко І.В., 

методисти 

Обласна нарада 
пілотного проєкту «Зручне 

навчання»: систематизація 

напрацювань 

17.06.2021 15 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

12 Удовиченко І.В., 

Сущенко А.О., 

методисти 

Обласний методичний 

воркшоп # 2 

«К-взаємодія у 

людиноцентричній моделі» 

20.04.2021 43 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

13 Нікітін Ю.О., 

Удовиченко І.В., 

методисти 

Обласна школа майбутнього 

вчителя-методиста (онлайн) 

«Власна методична розробка: 

специфіка та особливості 

побудови» 

27.04.2021 192 Прес-релізи на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

14 Удовиченко І.В., 

Сущенко А.О. 
Обласна едукація 

 The announced presentation 

«ЦПР ПП (CPD PW)» 

08.06.2021 23 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

15 Нікітін Ю.О., 

Удовиченко І.В., 

методисти 

Мобільний консультпункт 

(онлайн) «Власна методична 

розробка» 

28.09.2021 27 Прес-релізи на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

16 Удовиченко І.В., 

методисти 
Серпневий хакатон 

Компетентнісно орієнтоване 

середовище НУШ 

25.08.2021 4584 Прес-реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 
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1 2 3 4 5 6 

17 Удовиченко І.В. 

Сущенко А.О. 
Дистанційна едукація 

Надання консультативних 

послуг центрами професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

18-21.10.2021 26 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

18 Удовиченко І.В. 

Сущенко А.О. 
Дистанційна едукація 

Надання консультативних 

послуг центрами професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

01-04.11.2021 28 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

19 Удовиченко І.В. 

Сущенко А.О. 
Усна newspaper 

Діяльність Центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Протягом 

року 

85 Прес-реліз на сайті 

СОІППО 

 

 

9.2. Дільність та мережа центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників з основних напрямів їх діяльності 

 

На виконання Конституції України, Законів України з питань освіти, Указів 

Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та 

«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», розпоряджень Голови 

Сумської обласної державної адміністрації з питань освіти, спрямованих на подальший 

розвиток освітньої галузі області та з метою створення умов для забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти, побудови навчально-методичного середовища міста (селища, 

села), у 2021 році ЦПР ПП з педагогами міст (селищ, сіл) організовано діяльність з 

виконання пріоритетних напрямів розвитку освітньої галузі: 

– реалізація державної політики щодо розвитку дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти;  

– функціонування освітніх округів та рівного доступу до якісної освіти, підвищення 

якості освіти; 

– науково-методичний супровід впровадження Базового компонента дошкільної освіти; 

– наступність дошкільної та початкової загальної освіти; 
– створення умов для раннього виявлення творчих здібностей, обдарованості учнів;  

– превентивне виховання учнівської молоді; 
– організаційно-інформаційний супровід процесу впровадження Державних стандартів 

початкової, базової і повної загальної середньої освіти, державної підсумкової атестації 

учнів, проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

– реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання;  
– сприяння створенню у закладах освіти середовища, що сприяє збереженню здоров'я 

дітей, активізації спортивно-масової роботи, наближення змісту виховання та навчання до 

потреб уразливих категорій дітей; 

– упровадження в освітній процес ЗЗСО та в систему науково-методичної роботи з 

педагогами інформаційно-комунікаційних технологій, дослідницьких проєктів, різних форм 

міжнародної науково-педагогічної взаємодії; 

– сприяння розвитку ЦПР ПП як науково-методичних установ на принципах мережевої 

взаємодії у системі неперервної освіти педагогічних кадрів;  
– дидактико-методичний супровід дистанційного навчання; 

– упровадження ідей нової української школи (компетентнісний підхід, реалізація 

особистісно орієнтованого, індивідуального та диференційованого підходів); 

– використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;  

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

ін. 

У Сумській області функціонує 22 центри професійного розвитку педагогічних 

працівників у районах (містах, ОТГ) (таблиця 9.2.1) у 5 районах (рисунок 9.2.1) методичний 

супровід діяльності яких здійснювали методисти КЗ СОІППО під керівництвом проректора з 

науково-педагогічної та методичної роботи Удовиченко І.В. 

 

Таблиця 9.2.1 

Центри професійного розвитку педагогічних працівників Сумської області 
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ПІБ директора ЦПР ПП,  

 

1 2 3 4 5 6 

Конотопський район 

1.  Комунальна установа «Бочечківський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Бочечківської сільської ради 

2020  3 3 Очкурова Людмила 

Іллівна 

2.  Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Конотопської міської ради 

Сумської області 

2021 7 5 Мещишена Ганна 

Миколаївна  

3.  Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Кролевецької міської ради 

2020 5,5 4 Корнієнко Тетяна 

Миколаївна  

4.  Комунальна установа «Путивльський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Путивльської міської ради 

Сумської області 

2020 5 4 Брянцева Світлана 

Миколаївна  

5.  Комунальна установа «Новослобідський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Новослобідської сільської ради 

Конотопського району Сумської області 

2020 2,25 2 Сахно Оксана Іванівна  

Усього по району 22,75 18 5 

Охтирський район 

6.  Комунальна установа «Великописарівський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Великописарівської cелищної 

ради Сумської області 

2020 2,75 2 Плотнікова Світлана 

Петрівна 

 

7.  Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Охтирської міської ради Сумської області» 

2020 5,5 5 Альжинська Галина 

Олександрівна 

 

8.  Комунальний заклад «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Тростянецької міської ради 

2020 7 3 Синявіна Тетяна 

Миколаївна  

(в.о. директора) 

9.  Комунальний заклад «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Чернеччинської сільської ради Охтирського 

району Сумської області 

2020 3 4 Панченко Марина 

Леонідівна 

 

10.  Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області» 

2021 2,5 1 Гудим Віра Миколаївна 

Усього по району 20,75 14 4 

Роменський район 

11.  Комунальна установа «Центр професійного 2020 9,5 7 Мальцева Галина 
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1 2 3 4 5 6 

розвитку педагогічних працівників» 

Роменської міської ради Сумської області 

Миколаївна  

 

Усього по району 9,5 7 1 

Сумський район 

12.  Сумський район Комунальна установа 

«Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Білопільської міської ради 

2020 5 4 Євтушенко Олена 

Іванівна 

13.  Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Краснопільської селищної ради 

2020 4,5 2 Прилєпа Раїса 

Миколаївна  

14.  Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Лебединської міської ради Сумської області» 

2020 7 4 Ковтуненко Лариса 

Василівна 

15.  Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Степанівської селищної ради» Сумського 

району Сумської області 

2020 7,5 5 Іващенко Світлана 

Миколаївна 

16.  Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської міської ради 

2020 15 11 Закорко Вікторія 

Вікторівна 

Усього по району 42,5 26 5 

Шостинський район 

17.  Комунальна установа «Березівський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Березівської сільської ради 

Сумської області 

2020 5 3 Ковтун Тетяна 

Миколаївна 

18.  Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Глухівської міської ради Сумської області 

2020 5,5 5 Каганцова Тетяна 

Миколаївна 

19.  Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Есманської селищної ради» 

2021 2 2 Авраменко Лариса 

Олександрівна 

20.  Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Управління освіти, культури, 

молоді, спорту та туризму Середино-

Будської міської ради 

2020 3 3 Касеко Любов 

Дмитрівна (консультант) 

 

21.  Комунальна установа «Шостинський Центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників Шостинської міської ради 

Сумської області» 

2020 9 5 Чухно Зінаїда Іванівна 

22.  Комунальна установа «Ямпільський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Ямпільської селищної ради 

Сумської області 

2020 2 2 Власова Наталія 

Леонідівна 

Усього по району 26,5 20 5 

УСЬОГО 122 85 20 

 

Методична робота – цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення 

кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток 

творчого потенціалу всього педагогічного колективу окремого закладу освіти, досягнення 

позитивних результатів освітнього процесу. 

З метою реалізації «вертикалі» науково-методичного супроводу процесу надання 

освітньо-методичних послуг в області відпрацьовано централізоване планування методичних 

форм взаємодії та відповідно до організаційно-функціональної моделі. 
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Рисунок 9.2.1. Географія розташування центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської області 

 

Формами методичної роботи ЦПР ПП з учителями є групові й колективні, до складу 

яких входять: методична рада, методичне об'єднання (предметне, циклове, профільне), 

взаємовідвідування уроків, єдиний методичний день, методичний семінар-практикум, школа 

перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної 

майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, 

творчі звіти, опорні школи, експериментальні педагогічні майданчики, а також нетрадиційні 

форми роботи, моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, 

ділові, рольові), методичні «мости», ярмарки (педагогічних ідей, літературні-педагогічних 

підручників, методичних рекомендацій), аукціони методичних розробок, педагогічні 

конкурси, виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів), методичні фестивалі, 

консиліуми, порадники та ін.  

З метою своєчасного інформування відділів (управлінь) освіти з питань методичного 

супроводу, до ЦПР ПП постійно направляються листи, методичні рекомендації, проспекти, 

теки (відповідно до тем семінарів, нарад, з актуальних питань галузі освіти), тематичні 

випуски збірки «Теорія – методика – практика», започаткованої КЗ СОІППО у 2009 році. 

На сайті КЗ СОІППО (www.soippo.edu.ua) функціонує та постійно оновлюється 

мобільна сторінка методиста – рубрика «Директору центру професійного розвитку 

педагогічних працівників».  

http://www.soippo.edu.ua/
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РОЗДІЛ Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Ключовим вектором формування сучасної освітньої політики країн Європи та світу є 

інтернаціоналізація та модернізація освіти. Цей процес зумовлений глобалізацією сучасного 

світу, розвитком міжнародної співпраці, економічною, політичною, соціальною та 

культурною інтеграцією країн. Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській 

системі освіти, спрямовані на формування глобального мислення, толерантності, навичок 

міжкультурної комунікації, підготовку конкурентоспроможних спеціалістів, здатність 

критично мислити і вирішувати поставлені завдання. Організаційна стратегія 

інтернаціоналізації освітнього простору в КЗ СОІППО спрямована на співпрацю із закладами 

освіти, науковими установами, організаціями, на розширення спектру партнерських 

стосунків у галузі освіти і науки з метою інтеграції у світовий освітянський простір.  

Головним і координуючим завданням міжнародної діяльності Інституту є 

забезпечення взаємодії і розвитку міжнародних, всеукраїнських та регіональних відносин за 

всіма напрямами з перспективою забезпечення виходу Інституту на більш високий рівень 

надання освітніх послуг.  

У галузі освіти та наукових досліджень Інститут співпрацює з закладами вищої освіти 

Казахстану, Грузії та Польщі. За звітній період науково-педагогічні працівники активно 

співпрацювали із закладами-партнерами з питань реалізації угод щодо проведення спільних 

міжнародних науково-практичних конференцій та підготовки матеріалів до збірників 

наукових праць, журналів тощо. На підставі угоди про співпрацю із Казахстанським інженерно-

педагогічним університетом Дружби народів щодо встановлення взаємовигідної співпраці в галузі 

вищої освіти та науки, а також обміну досвідом та проведення стажування магістрантів, 

докторантів і професорсько-викладацького складу закладів-партнерів і підписаного меморандуму 

про співпрацю між кафедрами закладів-партнерів на 2019-2024 роки – проведення спільних 

наукових заходів, досліджень та обміну науковою літературою.  

Інститут є повноправним учасником програми Європейського Союзу Еразмус та має 

можливість як ініціювати проєкти та бути координатором-заявником, так і бути рівноправним 

партнером запропонованих проєктів. Програма Європейського Союзу Еразмус призначена для 

підтримки зусиль країн-членів програми ефективно використовувати потенціал талановитих 

людей з Європи і соціальний капітал, підтверджуючи принцип навчання впродовж життя шляхом 

поєднання підтримки формального, інформального і неформального навчання в системі освіти, 

професійної підготовки та розвитку молоді. Програма також підвищує можливості для 

мобільності та співпраці з країнами-партнерами, зокрема, в сфері вищої освіти. 

Активно здійснюється виконання і дотримання укладеного авторського договору про 

передачу прав на використання навчального дистанційного курсу «Додатки Google в освітній 

діяльності» (термін дії угоди до 2024 року). 

Відповідно до угоди з компанією MIKSIKE 137 закладів освіти Сумської області 

реалізують українсько-естонський освітній проєкт «Міксіке в Україні», завдяки якому 

здійснюється міжнародна співпраця закладів освіти Естонії, України, зокрема і Сумщини. 

У 2021 році підписано угоду міжнародного рівня про співпрацю у сфері освіти і науки 

із закладом «Університет дружби народів імені академіка А. Куабекова» (Казахстан). 

Підписано угоду всеукраїнського рівня про співпрацю із Чернігівським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, Меморандум про співпрацю між 

Уповноваженим із захисту державної мови та закладами післядипломної педагогічної освіти, 

угоду про співпрацю із Комунальним вищим навчальним закладом «Херсонська академія 

неперервної освіти», угоду про співпрацю та академічну мобільність із Сумським державним 

педагогічним університетом імені А. С. Макаренка. Підписано угоду про співпрацю 

обласного рівня із Комунальним закладом виконавчого комітету Лебединської міської ради 

«Лебединський міський художній музей імені Бориса Кузьмича Руднєва».  
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Із Сумським державним університетом підписано угоду про надання послуг із 

інформаційно-бібліотечного обслуговування. Відповідно до вказаної угоди науково-

видавничим відділом Інституту здійснюється розсилка на кафедри та структурні підрозділи 

інформаційних дайджестів СумДУ – «Медіадайджест», «Дайджест вищої освіти», «Освітній 

дайджест», «Технодайджест», «Соціодайджест». Бібліотека СумДУ здійснює розсилку 

відповідальним на кафедрах особам підбірки джерел літератури для забезпечення реалізації 

наукових тем кафедр Інституту. 

Продовжено укладені у 2020 році угоди із Державною науково-технічною 

бібліотекою України (включно з компаніями Clarivate Analytics та Elsevier) про забезпечення 

доступу до електронних наукових баз даних Web of Science, Scopus та бази повнотекстових 

ресурсів ScienceDirect (електронні книги). 

Із повним реєстром угод про співпрацю можна ознайомитись на офіційній сторінці 

Інституту в мережі Інтернет у розділі «Наукова робота», підрозділі «Міжнародна діяльність» 

(http://www.soippo.edu.ua/index.php/naukova-robota/mizhnarodna-diyalnist). Деякі із угод 

потребують оновлення та продовження строку дії, тому на часі ведеться робота із оновлення 

реєстру угод. 

Науково-педагогічні працівники активно співпрацюють із закладами-партнерами з 

питань реалізації угод щодо проведення спільних міжнародних, всеукраїнських науково-

практичних заходів (конференцій, форумів, круглих столів, семінарів) та підготовки спільних 

досліджень, проєктів, матеріалів до збірників наукових праць, журналів тощо. Відповідно до 

укладених угод про співпрацю науково-педагогічні працівники рецензують наукові праці 

співробітників даних закладів, проходять стажування у закладах-партнерах та беруть активну 

участь у проведенні спільних заходів щодо підвищення якості освіти педагогічних працівників 

у рамках реалізації концепції «Нова українська школа». 

У 2021 році спільно із закладами-партнерами проведено 18 науково-практичних 

заходів з проблем післядипломної педагогічної освіти міжнародного, всеукраїнського та 

обласного рівнів. Серед закладів-партнерів варто виділити наступні: ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 

Громадська організація Наукове товариство імені Сергія Подолинського, Управління 

Державної служби якості освіти в Сумській області, Управління культури Сумської обласної 

державної адміністрації, Компанія Microsoft, Міжнародний комітет «БЕБРАС», Полтавський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, 

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради», Івано-Франківський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, Дніпровська академія неперервної освіти, Національна 

спілка краєзнавців України, Глухівський національний педагогічний університет ім. 

Олександра Довженка, Сумський державний педагогічний університет                               

імені А. С. Макаренка, Сумський державний університет, Сумський національний аграрний 

університет, Сумське міське обʼєднання громадян «Фонд підтримки інформаційних проєктів 

«Алгоніка», Комунальний заклад Сумської обласної ради Сумський обласний краєзнавчий 

музей, Сумська обласна бібліотека, Сумський обласний художній музей імені Никанора 

Харитоновича Онацького тощо. 

За результатами Міжнародного рейтингу Webometrics, опублікованими у липні 2021 

року, сайт КЗ СОІППО увійшов до ста кращих закладів вищої освіти України, посівши 53 

позицію. В обласному розрізі Інститут посідає 2 позицію, поступившись Сумському 

державному університету. 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

забезпечує рівне партнерство у співробітництві з зарубіжними та українськими колегами та 

запрошує заклади освіти, наукові установи, організації до плідної співпраці, що сприятиме 

якісному оновленню системи української освіти. 

 

 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/naukova-robota/mizhnarodna-diyalnist
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10. 1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, закладами освіти, освітніми установами та громадськими 

організаціями 

 

Таблиця 10.1.1 

Організації та установи, з якими укладені угоди про співпрацю 
 

№ 

з/п 
Назва організації, установи 

Дата укладання 

угоди 
Термін дії угоди 

1 Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної та соціальної 

психології) 

10.01.2017 П’ять років (2017-2021 рр.). 

2 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (кафедра психології освіти) 20.01.2017 П’ять років (2017-2021 рр.). 

3 Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогіки, психології та 

корекційної освіти 

23.01.2017 П’ять років (2017-2021 рр.). 

4 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка (кафедра педагогіки, 

психології і методики фізичного виховання) 

24.01.2017 П’ять років (2017-2021 рр.). 

5 Комунальна установа «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди», відділення «Клініка, 

дружня до молоді» 

25.01.2017 П’ять років (2017-2021 рр.). 

6 Запорізький національний університет (кафедра психології) 26.01.2017 П’ять років (2017-2021 рр.). 

7 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (кафедра психології) 10.01.2018 П’ять років (2018-2022 рр.). 

8 Громадська організація «Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток» Вересень 2020 П’ять років (2020-2025 рр.). 

9 Google for education Certified Trainer ID 06539 в особі автора Букач Антоніни Василівни 05.03.2019 

05.03.2024 

П’ять років (2019-2024 рр.). 

10 Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми, Сумської області. 09.10.2018-

09.10.2023 

П’ять років (2018-2023 рр.). 

11 Освітній заклад «Университет дружбы народов имени академика А. Куабекова» 02.02.2021 02.02.2026 

12 Меморандум про співпрацю між Уповноваженим із захисту державної мови та закладами 

післядипломної педагогічної освіти 

09.02.2021 09.02.2025 

13 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського 29.03.2021 29.03.2026  

14 Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» 06.12.2021 06.12.2026  

15 СумДПУ імені А. С. Макаренка 01.11.2021 01.11.2026  

16 Комунальний заклад виконавчого комітету Лебединської міської ради «Лебединський міський 

художній музей імені Бориса Кузьмича Руднєва» 

04.03.2021 безстроковий 

17 Державна науково-технічна бібліотека України (включно з компанією Elsevier) 17.12.2020 31.12.2022 

18 Державна науково-технічна бібліотека України (включно з компанією Clarivate Analytics) 22.09.2020 31.05.2022 
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10. 2. Реалізація міжнародних програм та проєктів 

Таблиця 10.2.1 

Основні напрями співпраці, результати реалізації програм, проєктів 

 
№ 

з/п 
Назва програми, проєкту Назва організації, установи Термін 

Основні напрями співпраці, 

результати реалізації 
 

1 2 3 4 5 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 Міжнародна академічна школа «BASS -2021» 

Інтернаціоналізація вищої освіти у контексті розвитку 

культурної та публічної дипломатії 

Україно-американська 

асоціація працівників Вищої 

школа, Міжнародна 

культурно-освітня організація 

(США), Західноукраїнський 

національний Університет 

12-16.05.2021 Участь в розробці концепції школи в якості 

експерта, авторська сесія. Підвищення 

кваліфікації на базі Західноукраїнського 

національного університету 06.04-16.05.21 за 

програмою «Інтернаціоналізація вищої освіти 

у контексті розвитку культурної та публічної 

дипломатії» в обсязі 240 год.(8 кредитів 

ЕКТС). 

2 Участь у заходах програми Жана Моне. Всеукраїнський 

круглий стіл «Європейський Союз як глобальний актор» 

до Дня Європи в межах проєкту Еразмус+ Модулі Жана 

Моне J621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE 

«Європейська політична інтеграція: історична 

ретроспектива та сучасність». 18.05.21. Залучено 

слухачів курсів підвищення кваліфікації напряму 

заступники директорів з навчально-виховної роботи (всі 

отримали сертифікати) 

 

Проєкт Еразмус+ Модулі 

Жана Моне J621046-EPP-1-

2020-1-UA-EPPJMO-

MODULE, ГНПУ ім. О. 

Довженка 

18.05.2021  Пропозиція подати проєктну заявку 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

1 Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність  У партнерстві з 

Міністерством освіти і науки 

України та Академією 

Української преси за 

підтримки посольств Великої 

Британії та США. 

2019-2021 Проведення навчальних семінарів-тренінгів 

для вчителів шкіл, учасниць проєкту, 

підготовку методичних матеріалів з 

інтегрованого викладання медіаграмотності. 

Здобуття учнями навичок критичного 

сприйняття інформації, а також інтеграцію 

медійної грамотності у програму загальної 

середньої освіти 
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1 2 3 4 5 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 Інклюзивне навчання: особливості реалізації у закладах 

освіти 

СумДУ 

Центр розвитку кадрового 

потенціалу 

Квітень-червень 2021 

року 

Складання програми підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників  

2 Освітній проєкт «Навчаємось разом» Український інститут 

розвитку освіти спільно із 

консульством Фінляндії 

Січень-березень 2021 

року 

Навчання за програмою співробітництва у 

галузі освіти, підтримка проєкту НУШ в 

Україні 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 Міжнародний проєкт «Міксіке Україна» OU Miksike, 

Естонія, 

м. Тарту –  

Україна, м. Суми 

Січень-червень 2021 

року 

Залучення учнів, педагогів до участі в проєкті 

2 Міжнародне стажування Польща – Україна,  

м. Вроцлав 

Квітень- травень 

2021 року 

Розробка проєкту, сертифікат (Удовиченко 

І.В.) 

3 Попередження насильства в закладах освіти Міжнародний благодійний 

фонд «Здоров’я жінки та 

планування сім’ї» 

І півріччя 2021 року Організація та проведення спільних 

навчальних освітніх заходів для педагогів 

закладів загальної середньої та професійно-

технічної освіти 

4 Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка 

учнівської молоді 

Міжнародний благодійний 

фонд «Здоров’я жінки та 

планування сім’ї» 

І півріччя 2021 року Організація та проведення спільних 

навчальних освітніх заходів для педагогів 

закладів загальної середньої та професійно-

технічної освіти 
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РОЗДІЛ ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ 
 

Здійснення моніторингу якості освіти в комунальному закладі Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти унормовано Конституцією України, 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Законами України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» та іншими 

законодавчими актами в галузі освіти, зокрема, Указами Президента України, 

Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

Українського центру оцінювання якості освіти, Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, зокрема, це:  

 1. Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 «Про порядок 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (зі змінами, 

унесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України 14.12.2016 № 1033).  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні 

заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 624).  

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р «Про 

затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 584-р «Деякі питання 

участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021». 

 

11.1. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 
 

Зміст діяльності за напрямом підготовка та проведення моніторингових досліджень 

передбачає: 

 забезпечення участі закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої освіти у реалізації міжнародних та загальнодержавних 

моніторингових дослідженнях; 

 розробку інструментарію та проведення регіональних моніторингових 

досліджень; 

 підготовку аналітичних звітів, рекомендацій за результатами моніторингових 

досліджень; 

 оприлюднення результатів моніторингових досліджень; 

 здійснення методичної, консультативної допомоги місцевим органам управління 

освітою щодо діагностики якості освіти, технології проведення моніторингових 

досліджень.  

Етапи проведення моніторингових досліджень якості освіти: 

розробка та проведення регіональних моніторингових досліджень; 

підготовка аналітичних звітів, рекомендацій за результатами моніторингових 

досліджень; 

оприлюднення результатів моніторингових досліджень; 

здійснення методичної, консультативної допомоги місцевим органам управління 

освітою щодо діагностики якості освіти та технології проведення моніторингових 

досліджень.  

Проведення моніторингових досліджень у комунальному закладі Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти здійснює навчально-методичний 

відділ моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання. 

У 2020-2021 н.р. заклади загальної середньої освіти області узяли участь у 6-и 

дослідженнях регіонального рівня. 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
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адміністрації від 09.09.2020 № 365-ОД «Про проведення регіональних моніторингових 

досліджень у 2020-2021 навчальному році» протягом 2020-2021 років комунальним 

закладом Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти було 

забезпечено навчально-методичний та організаційний супровід 6-и регіональних 

моніторингових досліджень (таблиця 11.1.1). 
Таблиця 11.1.1 

Моніторингові дослідження регіонального рівня 2020-2021 років 

 
№ 

з/п 

Тема  

моніторингового дослідження 

Термін 

проведенн

я 

Місце проведення 

(район, місто, ОТГ) 

1 Моніторингове дослідження потреб територіальної 

громади в освітніх послугах для громадян похилого 

віку 

Жовтень  

2020 

Сільські, селищні ради  

2 Моніторингове дослідження стану організації 

підготовки учнів до участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

Листопад 

2020 

Сумський район, Ямпільський 

район  

3 Моніторингове дослідження вивчення стану 

організації дистанційної освіти в закладах загальної 

середньої освіти Сумської області. 

Листопад 

2020 

Міські, селищні, сільські, ради  

4 Моніторингове дослідження стану організації 

дистанційного навчання в закладах загальної 

середньої освіти в умовах карантину 

Листопад 

2020 

Буринська міська рада, 

Миколаївська селищна рада 

Білопільського району, Грунська 

сільська рада Охтирського району 

5 Моніторингове дослідження стану сформованості 

самоосвітньої компетентності учнів закладів 

загальної середньої освіти 

Березень 

2021 

м. Глухів, Путивльський район 

6 Моніторингове дослідження стану готовності 

вчителів основної та старшої школи до реалізації 

змісту навчання в контексті вимог НУШ: 

компетентнісно-інтегрований підхід 

Березень  

2021 

Кролевецька міська рада, 

Білопільська міська рада 

 

Дослідження регіонального рівня забезпечувались інструментаріями, розробленими 

методистами навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та зовнішнього 

незалежного оцінювання.   

Моніторингові дослідження регіонального рівня були спрямовані на: 

 аналіз стану організації підготовки учнів до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

 дослідження стану організації дистанційного навчання в закладах загальної 

середньої освіти в умовах карантину; 

 дослідження потреб територіальної громади в освітніх послугах для громадян 

похилого віку; 

 аналіз стану сформованості самоосвітньої компетентності учнів закладів загальної 

середньої освіти; 

 дослідження стану готовності вчителів основної та старшої школи до реалізації 

змісту навчання в контексті вимог НУШ: компетентнісно-інтегрований підхід. 

Дослідження регіонального рівня дали змогу: 

 проаналізувати ефективність підготовки учнів 11-х класів до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

 проаналізувати ефективність впровадження Державного стандарту початкової 

загальної освіти вчителями початкових класів та стану реалізації Концепції «Нова українська 

школа» у закладах освіти; 

– дослідити потреби територіальної громади в освітніх послугах для громадян 

похилого віку; 
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 проаналізувати стан сформованості самоосвітньої компетентності учнів закладів 

загальної середньої освіти. 

 Окрім того, було удосконалено інструментарій 3-х моніторингових досліджень 

регіонального рівня та розроблено інструментарії моніторингових досліджень стану 

сформованості самоосвітньої компетентності учнів закладів загальної середньої освіти й 

стану готовності вчителів основної, старшої школи до реалізації змісту навчання у контексті 

вимог НУШ: компетентнісно-інтегрований підхід.  

Зокрема, розроблено: 

 інструменти збирання інформації (анкети); 

  засоби первинної обробки даних (узагальнені, підсумкові таблиці); 

 інструкції для виконавців, респондентів, інструктивно-методичні рекомендації для 

координаторів щодо організації та проведення досліджень. 

Основними інструментами у процесі проведення моніторингових досліджень були 

анкети. 

Оприлюднення моніторингових досліджень здійснювалося шляхом: 

  підготовки аналітико-статистичної інформації про результати проведених 

моніторингових досліджень та методичних рекомендацій, які надавались керівникам 

місцевих органів управління освітою для ознайомлення і використання у подальшій роботі; 

 висвітлення результатів проведених моніторингів через засоби масової інформації: 

аналітичні та статистичні звіти, статті щодо підсумків досліджень друкувались в обласних 

періодичних освітянських виданнях, збірниках конференцій, інформаційно-методичних 

збірниках; 

 розміщення методичних рекомендацій за результатами досліджень на веб-сайті 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

 обговорення на вебінарах, нарадах відповідно до напрямів роботи відділу. 

 Підсумки проведених навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та 

зовнішнього незалежного оцінювання регіональних моніторингових досліджень 

опубліковано в інформаційно-аналітичному бюлетені «Моніторинг якості освіти в закладах 

загальної середньої освіти Сумської області у 2020-2021 н.р.: інформаційно-аналітичний 

бюлетень (випуск 6)». 

Забезпечено проведення у 2021 році пілотного етапу міжнародного дослідження 

якості освіти PISA, основний етап якого було заплановано на 2021 рік. Йому мав передувати 

пілотний етап у 2020 році. Однак через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією 

COVID-19, країни-учасниці дослідження, з-поміж яких і Україна, не змогли провести 

пілотний етап дослідження. Зважаючи на ситуацію, Організація економічного 

співробітництва і розвитку, яка відповідає за його проведення, ухвалила рішення 

продовжити поточний цикл дослідження та змістити всі наступні цикли на один рік.  

Для дослідження було сформовано репрезентативну випадкову вибірку, яка 

правильно відображала загальний розподіл учнів за типами закладів освіти, їхнім 

розташуванням, класом (курсом) навчання, статтю. Усі дані учасників деперсоніфіковані й 

обробляються міжнародним партнером WESTAT за кордоном. 

До вибірки учасників пілотного етапу від Сумської області увійшов Глухівський 

агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету.  

Навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та зовнішнього 

незалежного оцінювання проведено роботу з підготовки до участі закладу освіти у 

дослідженні: надано нормативні, службові, інструктивні матеріали щодо забезпечення 

проведення дослідження; проінформовано відповідального у закладі щодо специфіки 

дослідження; визначено відповідальних за адміністрування в аудиторіях (старші інструктори, 

адміністратори комп’ютерного оцінювання); 24.03.2021, 25.03.2021 узято участь у вебінарах 

Українського центру оцінювання якості освіти щодо організаційних питань забезпечення 

міжнародного дослідження та інструктування залученого персоналу; забезпечено 
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організаційно-методичну роботу (підготовано аудиторії, перевірено комп’ютерну техніку, 

надано методичну допомогу працівникам закладу). 

Дослідження було проведено 27 квітня 2021 року у форматі комп’ютерного тесту з 

таких предметних галузей, як читання, природничо-наукова, математична грамотність, 

креативне мислення. 

У дослідженні узяли участь 49 студентів, що становить 91 % від запланованої 

кількості (54 особи). 

Міжнародне дослідження на пункті проведення пройшло на високому 

організаційному рівні відповідно до інструкцій, наданих Українським центром оцінювання 

якості освіти.  

Забезпечено проведення у 2021 році загальнодержавного зовнішнього моніторингу 

якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентності 

випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти». 
Комп’ютерним випадковим відбором з усієї сукупності учнів четвертих класів 

закладів освіти по Україні (комп’ютерна система врахувала тип населеного пункту, тип 

закладу освіти, кількість учнів у закладі освіти, стать) було обрано шість закладів загальної 

середньої освіти Сумської області (Ворожбянська гімназія № 4 Ворожбянської міської ради 

Сумської області, Глухівський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І ступеня № 5 Глухівської міської ради, Дубов’язівський 

навчально-виховний комплекс «спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Дубов’язівської селищної ради Конотопського району, Лебединський заклад 

загальної середньої освіти I-III ступенів № 7 Лебединської міської ради, Михайлівський 

заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Лебединської міської ради, Славгородська 

загальноосвітня школа I-III ступенів Краснопільської районної ради). 

Міністерством освіти і науки України було затверджено графік проведення 

моніторингового дослідження у визначених закладах освіти. У Сумській області дослідження 

було проведено з 6 до 29 квітня 2021 року. 

Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації було 

затверджено список осіб, які залучаються до проведення дослідження у закладах освіти: 

відповідальні особи за пункти тестування (працівники закладів) та старші інструктори, – 

відповідальні за адміністрування в аудиторіях (працівники навчально-методичного відділу 

моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти). 

У закладах освіти було визначено кількість класів (по області – 7), учасників (по 

області – 132 учні), повна тривалість дослідження у закладі (протягом 3-х уроків), а також 

предметні галузі (читання та/або математика). 

Навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та зовнішнього 

незалежного оцінювання проведено роботу з підготовки до участі закладів освіти у 

моніторинговому дослідженні: надано нормативні, службові, інструктивні матеріали щодо 

забезпечення проведення дослідження; проінформовано відповідальних у закладі щодо 

специфіки дослідження; відпрацьовано питання адміністрування в аудиторіях; 18.03.2021 

забезпечено участь відповідальних за пункти тестування та старших інструкторів у вебінарі 

Українського центру оцінювання якості освіти, 02.04.2021 – у zoom-конференції 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

Із 132 учнів 4-х класів у дослідженні узяли участь 124, що становить 94 %. 

Дослідження в усіх пунктах проведення пройшло на високому організаційному рівні 

відповідно до інструкцій, наданих Українським центром оцінювання якості освіти.  

 Про підсумки проведених моніторингових досліджень у Сумській області 23 грудня 

2021 року прозвітовано на обласному вебінарі «Підсумки проведених моніторингових 

досліджень за 2021 рік. Завдання на 2022 рік».  
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11.2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 

Зовнішнє незалежне оцінювання у Сумській області проводиться відповідно до Постанов 

Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації, Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти, комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти.  

Зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року в Сумській області було регламентовано 

такими нормативними документами: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 222 «Про затвердження 

Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців 

до проведення зовнішнього незалежного оцінювання». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1190 «Про затвердження 

Положення про сертифікацію педагогічних працівників». 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 «Питання українського 

правопису». 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1277 «Про затвердження 

Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання» (зі змінами, унесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України 17.12.2019 № 1575). 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» (зі змінами, унесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України 14.02.2019 № 194/331). 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження 

програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на 

основі повної загальної середньої освіти» (зі змінами, унесеними згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України 26.06.2018 № 696). 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 № 25 «Деякі питання 

нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загально середньої освіти» (зі змінами, унесеними згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України 03.06.2020 № 752). 

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження 

Порядку проведення державної підсумкової атестації». 

9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 № 441 «Про затвердження 

Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти». 

10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 № 945 «Деякі питання 

проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти» (зі змінами, унесеними згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України 19.02.2020 № 246). 

11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2019 № 1029 «Про затвердження 

Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення незалежного тестування 

фахових знань та вмінь учасників сертифікації педагогічних працівників». 

12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.12.2019 № 1513 «Про затвердження 

програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики». 

13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 № 1210 «Про підготовку до 

проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти». 

14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 № 1274 «Про затвердження 

Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році». 

15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 № 1468 «Про підготовку до 

проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-

технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання». 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sertifikaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv?fbclid=IwAR2yJ2k9M8jI_bOINrOEbr2wrn0_xJjSrzBaOEP1VtWwDGjH1LgTzJQ00DA
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sertifikaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv?fbclid=IwAR2yJ2k9M8jI_bOINrOEbr2wrn0_xJjSrzBaOEP1VtWwDGjH1LgTzJQ00DA
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sertifikaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv?fbclid=IwAR2yJ2k9M8jI_bOINrOEbr2wrn0_xJjSrzBaOEP1VtWwDGjH1LgTzJQ00DA
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sertifikaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv?fbclid=IwAR2yJ2k9M8jI_bOINrOEbr2wrn0_xJjSrzBaOEP1VtWwDGjH1LgTzJQ00DA
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16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.03.2021 № 273 «Про звільнення від 

проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та 

базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році». 

17. План спільних дій Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти та 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації щодо співробітництва у 

2020-2021 н.р. від 1 жовтня 2020 року.  

18. Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 14.05.2021 

№ 304-ОД «Про організацію проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти». 

19. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 

29.04.2021 № 230-ОД «Про проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році». 

20. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 

18.05.2021 № 270-ОД «Про залучення працівників до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2021 році». 

Координацію навчально-організаційної діяльності щороку в Сумській області здійснює 

комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(навчально-методичний відділ моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного 

оцінювання), який передбачає: 

 організацію та проведення ЗНО, пробного ЗНО, єдиного фахового вступного 

випробування, єдиного вступного іспиту; 

 організацію та проведення незалежного тестування фахових знань та умінь 

педагогічних працівників; 

 апробацію завдань ЗНО; 

 здійснення допомоги у створенні комплекту реєстраційних документів учасників ЗНО; 

 підготовку персоналу пунктів проведення ЗНО;  

 здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнів, батьків та формуванню 

позитивної громадської думки через засоби масової інформації про цілеспрямовану підготовку 

учнів до участі в ЗНО; 

 підготовку аналітично-статистичних звітів за результатами ЗНО; 

 здійснення консультативної допомоги місцевим органам управління освітою, 

методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підготовки та проведення ЗНО, тощо. 

У 2021 році організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Сумській 

області завдяки злагодженій співпраці Харківського регіонального центру оцінювання якості 

освіти, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, комунального 

закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, місцевих органів 

управління освітою відповідає високому рівню. 

З метою організаційно-методичного супроводу зовнішнього незалежного оцінювання у 

2021 році затверджено план дій, відповідно до якого оновлено інформацію в довідниках 

структурних підрозділів з питань освіти і науки обласного, місцевих органів управління освітою, 

закладів освіти, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі Українського центру 

оцінювання якості освіти, проведено уроки інформатики, громадські зустрічі, навчальні семінари 

для педагогічних працівників, залучених у якості персоналу пунктів тестування.  

У жовтні 2020 року затверджено план спільних дій Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації щодо співробітництва у 2020/2021 навчальному році. Оновлено інформацію про 

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, місцеві органи 

управління освітою, заклади освіти, що міститься в інформаційно-телекомунікаційній системі 

Українського центру оцінювання якості освіти. 

Методистами навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку Сумського ОІППО було проведено методичні заходи, на яких 

розглядалися питання підготовки учнів до ЗНО-2021: обласна школа молодого вчителя 

географії «Технологія складання тестових завдань картографічного змісту» для вчителів 

географії, обласний науково-практичний онлайн-семінар «Готовність учителів хімії до 
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реалізації практичної складової програми з хімії та підготовки учнів до інтелектуальних 

змагань та ЗНО». 

Для вчителів проведено методичні порадники з предметів, визначених для складання 

ЗНО («Підготовка учнів до ДПА, ЗНО з історії України: практичний аспект», «Підготовка 

учнів ЗЗСО до ЗНО-2021 з математики: організаційно-методичні аспекти», «Особливості 

підготовки учнів 11-х класів до ЗНО з біології», «Особливості підготовки учнів 11 класів до 

ЗНО, ДПА з української мови та літератури», «Системний моніторинг якості хімічної освіти в 

закладах загальної середньої освіти: ЗНО з хімії та PISA»), а також проаналізовано 

організаційно-методичні аспекти проведення тестування у 2021 році. Педагогів ознайомлено із 

загальними характеристиками сертифікаційних робіт, критеріями оцінювання завдань. 

Відбулися практичні заняття-тренінги з розв’язування завдань у формі тестів. За результатами 

порадників учителям надано методичні рекомендації з підготовки учнів до складання 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Організовано роботу обласних шкіл методичної майстерності з математики, географії, 

історії; обласних творчих груп учителів географії, математики, хімії, які працюють над 

розробкою дидактичного матеріалу, що сприяє підготовці учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання. Проведено авторські семінари та творчі майстерні для вчителів математики, хімії, 

під час яких проаналізовано методично-змістову наповненість сертифікаційних робіт, 

окреслено особливості використання сучасних онлайн-ресурсів у процесі підготовки до 

тестування, проведено практичні тренінги з розв’язування завдань у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання та надано методичний коментар.  
Організаційно-методичні питання щодо проведення ЗНО-2021 розглянуто на нарадах 

керівників місцевих органів управління освітою, закладів освіти, відповідальних за проведення 

ЗНО в округах тестування. 

З метою підготовки персоналу, залученого до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти та зовнішнього 

незалежного оцінювання сертифіковано 1 017 педагогічних та науково-педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти м. Глухів, м. Конотоп, м. Охтирка, м. Ромни, м. Суми, 

Сумського району, Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, «Сумського вищого 

професійного училища будівництва та автотранспорту», Сумського коледжу харчової 

промисловості Національного університету харчових технологій». 

З метою наповнення банку тестових завдань Українського центру оцінювання якості 

освіти якісними сертифікаційними роботами з предметів, винесених для складання ЗНО, із 25 

листопада до 3 грудня 2021 року забезпечено проведення 665 апробаційних тестувань із 8 

навчальних дисциплін (української мови, української літератури, історії, математики, хімії, 

фізики, біології, географії). До апробації було залучено учнів, студентів закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти загальною кількістю 

405 осіб. 

У період з 5 до 19 січня 2021 року на сайті Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти для проходження пробного незалежного оцінювання в області 

зареєстровано 4 206 учасників (у 2020 році – 4 603). 

Пробне тестування було організовано на базі 23 пунктів тестування в 6 округах Сумської 

області – м. Глухів, м. Конотоп, м. Охтирка, м. Ромни, м. Суми та м. Шостка. Із загальної 

кількості зареєстрованих учасників узяло участь 3 932 особи, що становить 94%. На пунктах 

тестування було забезпечено організаційні заходи щодо створення безпечних умов для участі в 

пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. 

Схема реєстрації на основну сесію, порівняно з попередніми роками, не змінилася: 

випускники закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої освіти реєструвалися за місцем навчання, випускники минулих років – самостійно 

або з допомогою пунктів реєстрації, що знаходилися в містах Конотоп, Суми, Шостка. Усього в 

області функціонувало 7 пунктів реєстрації. 
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За даними Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, у Сумській 

області на основну сесію ЗНО зареєструвалося 9 715 осіб (2020 рік – 9 646). Це 4 765 випускників 

закладів загальної середньої освіти (у 2020 році їх зареєстровано 4 733 особи); 1 493 учні закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти (2020 рік – 1 418); 1 977 студентів закладів фахової 

передвищої освіти (2020 рік – 2 267) та 1 480 випускників минулих років (2020 рік – 1 228). 

Зовнішнє незалежне оцінювання в Сумській області у 2021 році проведено на базі 

закладів вищої освіти міст Глухів, Конотоп, Ромни, Суми, Шостка; закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти міст Глухів, Ромни, Суми та закладів загальної середньої освіти 

міст Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни, Суми, Шостка. Загальна кількість пунктів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання – 53.  

Для забезпечення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

підготовлено 2 467 працівників, яких було залучено до роботи в пунктах тестування у якості 

відповідальних за пункти тестування, їхніх помічників, старших інструкторів, інструкторів, 

чергових та уповноважених осіб Українського центру оцінювання якості освіти. 

Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

21.05.2020 № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного 

вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19)» на пунктах тестування створено безпечні 

умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання.  

Визначено маршрути руху учасників зовнішнього незалежного оцінювання з метою 

забезпечення найменшого контакту. Допуск до пунктів тестування відбувався згідно з графіком, 

місця розсадки учасників визначено з дотриманням їх дистанції не менше ніж 1,2 метра. 

Медичними працівниками на пунктах тестування проведено вимірювання температури 

учасників зовнішнього незалежного оцінювання та персоналу пунктів тестування, здійснено 

оцінку наявності ознак респіраторних захворювань.  

Усі пункти тестування в достатній кількості було забезпечено засобами індивідуального 

захисту та дезінфекції, необхідними для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.  

Серед основних порушень, виявлених під час процедури тестування, – наявність в 

учасників мобільних телефонів, навушників, смарт годинника. За підсумками тестування 

результати 8 учасників анульовано. 

Скласти зовнішнє незалежне оцінювання мала можливість 21 особа з особливими 

освітніми потребами. Для таких осіб створено спеціальні умови на пунктах проведення ЗНО. Це 

учасники, які потребували періодичного здійснення індивідуальних медичних процедур; особи з 

порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату; особи, яким установлено 

електрокардіостимулятор чи інший електронний пристрій. 

Забезпечено організоване підвезення шкільними автобусами та іншими видами 

транспорту учнів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та 

студентів закладів фахової передвищої освіти, які складали державну підсумкову атестацію у 

формі ЗНО, за визначеним маршрутом. 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови на другий (магістерський) рівень вищої освіти за 

технологією зовнішнього незалежного оцінювання проведено 30 червня 2021 року на базі 7 

пунктів тестування в м. Суми. Усього для проходження вступного іспиту з іноземної мови 

зареєструвалося 2 709 осіб, узяли участь 2 292 особи, що становить 84,6% від загальної кількості 

зареєстрованих.  

Єдине фахове вступне випробування з права та загальних правничих компетентностей 

відбулося 2 липня 2021 року на базі 2 пунктів тестування в м. Суми. Усього для проходження 

єдиного фахового вступного випробування зареєструвалися 331 особа, узяли участь 288 осіб 

(87,0% від загальної кількості зареєстрованих). 

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбулася в м. Харків з 29 червня 

по 14 липня для осіб, які не зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання під час основного періоду реєстрації через карантинні заходи та тих, які не з’явилися 

на основну сесію через поважні причини.  
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Важливим кінцевим результатом проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 

року стали аналітичні та статистичні матеріали, які опублікував Український центр оцінювання 

якості освіти.  

Проведений аналіз засвідчив, що переважна більшість випускників закладів загальної 

середньої освіти у 2021 році показали достатні знання та високий рівень підготовки до 

проходження тестування, що дозволило області за більшістю показників посісти провідні позиції 

в предметних всеукраїнських рейтингах. 

Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами залишаються українська мова 

і література, українська мова (9 715 зареєстрованих), історія України (8 046 осіб), математика 

(7 482 особи), біологія (3 977 осіб). З огляду на особливість Умов прийому до закладів вищої 

освіти багато учасників обирали географію (4 305 осіб), англійську мову (3 088 осіб). Менше 

зареєстрованих із фізики (796 осіб), хімії (284 особи). 

Здобувачів освіти, які завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році, було звільнено від проходження державної підсумкової атестації, 

вони мали право пройти ДПА, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням. Як наслідок – 

явка учасників другий рік поспіль є найнижчою за всі роки проведення ЗНО.  

Найменша у відсотковому розрізі кількість учасників брала участь у тестуванні з 

географії: прийшли 61,4% осіб від загальної кількості зареєстрованих. Також низькою 

залишається явка учасників на тестуванні з біології – 62,3%, історії України – 64,6%. 

Передбачуваною є участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з предметів українська мова 

та література – 86,8%, математика – 82,4%, англійська мова – 83,3%. 

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг областей України за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. У якості вихідних даних для 

укладання рейтингу було використано результати зовнішнього незалежного оцінювання, 

отримані випускниками закладів загальної середньої освіти у 2021 році. За цим рейтингом 

Сумська область посіла третє місце. На першому місці Львівська область, а другу позицію 

посідає Волинська область. 

Найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року Сумська область 

серед інших регіонів України показала з географії, української мови і літератури, хімії, 

німецької мови, увійшовши в рейтинг до трійки найкращих за всіма показниками зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

Результати випускників закладів загальної середньої освіти, які брали участь у ЗНО-2021, 

за відсотком тих, хто не подолав пороговий бал «склав/не склав», кращі за середній по Україні 

показник з усіх предметів.  

Найкращі результати (2 рейтингове місце) Сумська область має за відсотком учнів, які 

подолали пороговий бал «склав/не склав», – з української мови і літератури, історії України, 

біології; 3 рейтингове місце – з української мови, географії, хімії, англійської мови, німецької 

мови; 4 рейтингове місце – з математики.  

При порівнянні результатів за кількісним показником було виявлено, що найменше учнів, 

які не подолали поріг, складали тестування з біології, географії, української мови і літератури, 

найбільше – з математики. 

Порівняно з минулим роком, зменшилась кількість учнів, які не подолали пороговий бал, 

з української мови і літератури, а з біології – утричі; з географії показник не змінився. 

Збільшився показник за цим критерієм (до 1%) з історії України, англійської мови, хімії, 

фізики, а з математики – майже утричі.  

За критерієм 160 балів і вище результати області з усіх предметів вище середнього 

показника по Україні, окрім англійської мови. У трійку регіональних лідерів за цим критерієм 

область увійшла завдяки результатам з української мови і літератури, української мови, 

географії, хімії, німецької мови. 

Однак низьким за рейтинговим місцем (15 місце) залишаються результати з англійської 

мови, разом із тим за показником «склав/не склав» Сумська область входить у трійку кращих. 

Восьме рейтингове місце область посіла з біології, проте саме із цього предмета у 2021 році 

зменшилась кількість учнів, які не подолали поріг, майже утричі. 

http://osvita.ua/test/


299 

 

Кількість учнів, які отримали більше 160 балів, збільшилась з історії України, біології, 

географії, фізики, хімії, проте з української мови і літератури, англійської мови, математики 

вона стала меншою.  

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання в цілому засвідчив тенденцію 

стабільності та ефективності системи освіти в Сумській області. 
За підсумками ЗНО-2021 визначено територіальні громади, де успішність складання 

зовнішнього незалежного оцінювання є високою одночасно за декількома предметами. Це 

Роменська територіальна громада, де найвищою є результативність складання випускниками 

закладів загальної середньої освіти української мови, історії України, англійської мови, біології. 

Високою є результативність складання тестування випускниками Сумської територіальної 

громади, які продемонстрували високі результати з математики, англійської мови, біології, 

фізики та хімії. 

Одночасно з п’яти предметів кращими стали учні Путивльської міської територіальної 

громади, а саме: з української мови, математики, історії України, англійської мови, географії. 

Більше половини учнів закладів загальної середньої освіти Свеської територіальної громади 

отримали високі тестові бали з української мови, математики, історії України, біології, географії.  

Серед сільських територіальних громад найбільших успіхів у тестуванні досягли 

випускники Синівської територіальної громади, які отримали високі результати за виконання 

сертифікаційних робіт з української мови, математики та біології.  

За результатами ЗНО-2021 низьку успішність за декількома предметами, як за критерієм 

«склав/не склав», так і за «160 балів і більше», продемонстрували випускники закладів загальної 

середньої освіти Білопільської, Ворожбянської міських, Степанівської та Хотінської селищних 

територіальних громад. 

Максимальний результат отримали 15 учасників, із них: 14 – це випускники старшої школи 

закладів загальної середньої освіти: п’ять – з математики (2 учні Сумської класичної гімназії 

Сумської міської ради, 1 учень Сумської гімназії № 1 м. Суми, 2 учні Шосткинського навчально-

виховного комплексу: спеціалізована школа I-III ступенів-ліцей Шосткинської міської ради); 

п’ять – з біології (1 учень Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 2 імені Д.Косаренка 

м. Суми, 1 учень Сумської гімназії № 1 м. Суми, 1 учень Сумської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 15 імені Д.Турбіна, м. Суми, 1 учень Конотопської гімназії Конотопської міської 

ради, 1 учень Конотопської спеціалізованої школи I-III ступенів № 3 Конотопської міської ради); 

два – з англійської мови (1 учень Сумської класичної гімназії Сумської міської ради, 1 учень 

Сумської гімназії № 1 м. Суми), один – з історії України (учень Роменської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 імені П.Калнишевського Роменської міської ради); 

один – з географії (учень Конотопської гімназії Конотопської міської ради). Найвищий результат 

(200 балів) із англійської мови отримав один випускник минулих років. Порівняно із минулим 

роком кількість 200-бальних результатів удвічі більша (2020 р. – 8). 

 За регіональними показниками успішності складання зовнішнього незалежного 

оцінювання на 160 балів і вище з української мови і літератури, математики та англійської мови 

визначається індекс конкурентоспроможності регіону. У 2021 році найбільше випускників, які 

отримали 160 балів і вище з української мови і літератури, – у Путивльській, Роменській, 

Свеській, Синівській територіальних громадах, з математики – у Путивльській, Свеській, 

Синівській, Сумській, Шосткинській територіальних громадах, з англійської мови – у 

Липоводолинській, Путивльській, Роменській, Сумській територіальних громадах. Підсумки 

зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року опубліковано у інформаційно-аналітичних 

матеріалах «Зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року в Сумській області», 7 жовтня 2021 року 

висвітлено на обласному вебінарі «Зовнішнє незалежне оцінювання: результати 2021 року. 

Орієнтири на 2022 рік», 27 жовтня – на колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації, а також на засіданнях науково-методичної та вченої рад комунального 

закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 
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РОЗДІЛ ХІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

12.1. Робота бібліотеки  

 

Діяльність бібліотеки КЗ СОІППО у звітному періоді була спрямована на підвищення 

якості підтримки навчального, методичного, наукового процесу Інституту, розвиток 

комфортного фізичного та віртуального простору бібліотеки. 

Бібліотека Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у своїй 

діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про інформацію», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», нормативними актами та 

документами з бібліотечної справи, органів управління вищими навчальними закладами 

України, рекомендаціями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. 

Сухомлинського (ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського), Статутом інституту, 

Положенням про бібліотеку.  

  Основними завданнями бібліотеки КЗ СОІППО є: 

 формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Інституту та інформаційних 

потреб читачів; 

 забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування студентів, слухачів курсів, професорсько-

викладацького складу, співробітників Інституту та інших категорій читачів як 

безпосередньо у бібліотеці, так і у on-line доступі, згідно з правилами користування 

бібліотекою; 

 виховання інформаційної культури користувачів, формування навичок роботи з 

інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях; 

 виховання свідомого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури; 

 всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів; 

 створення комфортного простору для навчання, дослідження, роботи та взаємодії 

бібліотечного середовища;  

 реформування бібліотеки в таку, яка включала б як традиційні, так і сучасні носії 

інформації; 

 сприяння реалізації основних пріоритетів Нової української школи; 

 розширення бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі інформаційних 

технологій та Інтернету; 

 підвищення кваліфікаційного рівня бібліотечних кадрів. 

 

Основні напрями роботи бібліотеки: 

1) Формування бібліотечного ресурсу: комплектація, організація, використання та 

збереження бібліотечного фонду 

Інформаційні ресурси бібліотека формує на принципі клієнтоорієнтованості в роботі – 

задоволення потреб та очікувань користувачів (науковців, працівників освітніх установ, 

слухачів курсів, працівників Інституту СОІППО) документами з питань розвитку 

педагогічної науки, інновацій в освіті, науково-методичною літературою на допомогу 

вчителям-предметникам, фаховими періодичними виданнями. 

Загалом бібліотечний ресурс містить: книги, періодичні видання, книжкові додатки до 

журналів (видавництва «Основа» та «Шкільний світ), демо-версію електронного каталогу. За 

змістом фонд бібліотеки інституту є універсальним і представлений різногалузевою 

літературою, а також значною кількістю довідковою (словники, довідники, енциклопедії та 

бібліографічні покажчики).  

Основу якісного формування фонду складає його оптимальна відповідність напрямам 

навчального процесу Інституту. Фонд бібліотеки у 2021 році (станом на 08.12.2021) 
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комплектувався літературою з питань педагогіки, методики викладання шкільних предметів 

(таблиця 12.1.1-12.1.8).  

Станом на 08.12.2021 за єдиною реєстраційною картотекою налічується 

97 користувачів. На кожного читача у 2021 році книгозабезпеченість становить 337 

примірників (кількість документів у фонді ділиться на кількість користувачів). Нормою 

книгозабезпеченості вважається 15 одиниць на читача. Таким чином, можна вважати, що 

фонд бібліотеки є достатнім за кількістю одиниць інформації. Однак, поповнення 

книгозбірні новими надходженнями залишається й надалі пріоритетом у роботі бібліотеки.  

Передплата періодичних видань на сучасному етапі є однією з найважливіших 

ділянок діяльності бібліотеки. У звітному році бібліотека отримала підписку на 42 назви 

журналів та газет. 

 

2) Забезпечення доступу користувачів до інформації 

Обслуговування користувачів бібліотеки відбувалося з дотриманням обмежувальних 

протиепідемічних заходів у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (перебування у приміщенні 

обмеженої кількості людей, які повинні бути в масці; наявність COVID сертифікату або 

негативного ПЛР тесту). 

Обслуговування користувачів у 2021 році здійснювалось за такими напрямами: якісне 

інформаційно-бібліотечне забезпечення освітніх процесів з залученням автоматизованих 

технологій; приведення фонду у відповідність до потреб користувачів; підвищення рівня 

обслуговування 

  У світлі визначених завдань діяльність бібліотеки була спрямована на найбільш 

доцільне і ефективне використання фонду, показники відвідуваності, обертаності та 

читаності у порівнянні з попередніми роками збільшилися.  

Інформаційно-бібліографічна діяльність – система інформаційного забезпечення 

індивідуальних і групових абонентів бібліотеки: організація книжкових виставок (у тому 

числі віртуальних), тематичних поличок, оглядів літератури, інформація про нові 

надходження, списки рекомендованої літератури. Затребуваним виявилось індивідуальне 

інформування користувачів, яке здійснювалось як через електронну пошту, так і завдяки 

соціальній мережі. Важливою ланкою в діяльності бібліотеки з використання фондів є 

групова інформація у вигляді бібліографічних списків рекомендованої літератури. 

Обов’язкова вимога до переліку літератури, що подається у списках – актуальність та 

наявність у бібліотеці КЗ СОІППО.  

Оптимальною формою популяризації літератури є організація наочних форм: 

книжкові виставки, полички (тематичні, ілюстровані, інформаційні, постійно діючі). Усього 

у бібліотеці у звітному році було організовано 5 тематичних діючих експозицій з актуальних 

освітянських напрямів роботи, які постійно доповнювались новими виданнями.  

Протягом року були організовані книжкові виставки до пам’ятних і знаменних дат з 

актуальних проблем освіти та сучасності (18 виставок, з них 5 віртуальні).  

 

3) Бібліотечний маркетинг  

Бібліотечний маркетинг був спрямований на створення позитивного іміджу бібліотеки 

як інформаційного та культурно-просвітницького центру Інституту, вивчення інформаційних 

потреб та запитів користувачів, налагодження зворотного зв’язку із користувачами, пошук 

партнерів для спільних проєктів. Основними напрямками стали:  

- розміщення інформації про бібліотеку та висвітлення бібліотечних подій на сторінці 

сайту СОІППО;  

- висвітлення інформації про бібліотеку в соціальній мережі;  

- інформування про річний план роботи бібліотеки та звіти на сайті;  

-робота спільно з кафедрами, викладачами з різноманітних питань.  
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У звітному році налагоджена співпраця та оперативне інформування професорсько-

викладацького складу Сумського ОІППО про надходження пілотних навчально-методичних 

матеріалів для 5-х класів Нової української школи, згідно з модельними навчальними 

програмами. Створено у програмі Excel таблицю надходжень таких видань, яка включає 

бібліографічний опис, анотацію та кількість отриманих екземплярів. Таблиця представлена 

на корпоративній платформі Microsoft Teams.  

 

4) Науково-методична робота 

Робота проводилась за такими напрямами: комплектування і використання 

бібліотечних ресурсів, інформаційно-бібліографічна робота, популяризація книг та інших 

джерел інформації, використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

У роботі щодо інформаційно-бібліографічного обслуговування необхідно посилити 

індивідуальну та групову роботу з працівниками КЗ СОІППО. Удосконалення та 

модернізація інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності бібліотеки, надання 

можливості користувачам доступу до Інтернету залишається першочерговим завданням у 

2022 році. 

5) Підвищення кваліфікації 

Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників – це удосконалення та поглиблення 

знань, умінь та навичок, приведення у відповідність кваліфікації сучасним вимогам. 

Значення дистанційного навчання напряму пов’язано з необхідністю впровадження у роботу 

бібліотек сучасних інформаційних технологій. Самоосвіта дистанційно – час проведений з 

користю. Вебінари – одні з масових форм дистанційного навчання. З метою отримання 

актуальної, корисної інформації; освоєння нових технологій; самовдосконалення та 

оптимізації роботи завідувач бібліотеки КЗ СОІППО Орлова Т.Г. активно бере участь у 

вебінарах, утілюючи результати на практиці. 

1.Участь у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції »Сучасна бібліотечно- 

інформаційна безперервна освіта: метаморфози навчального дизайну» 03-04.03.2021 

Організатори : ВГО Українська бібліотечна асоціація (результат – знання, сертифікат); 

2. Участь у Всеукраїнському семінарі »Мережева акція як сучасна форма роботи з 

користувачами бібліотеки» 30.08.2021 Організатори: Комунальний заклад «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Державна 

науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України 

(результат – знання, сертифікат); 

3. Участь у занятті Антишколи університетських бібліотекарів «Від дослідження. Для 

дослідженя. Про дослідження» «Авторське право та відкриті ліцензії Creative Commons» 

28.10.2021 Організатори: Секція університетських бібліотек ВГО Українська бібліотечна 

асоціація (результат – знання, сертифікат); 

4. Участь у вебінарі Дистанційної Академії ВГ «Основа» »Сервіс графічного дизайну 

Canva для освітян і бібліотекарів: створюємо візуальний контент» 01.11.2021 Організатори: 

Українська бібліотечна асоціація (результат – знання, сертифікат). 

Сучасна бібліотека КЗ СОІППО нині функціонує в умовах змін у сфері освіти, 

перемін у соціальній, економічній площині, будує свою діяльність на інноваційній основі 

розвитку, що потребує інформації, інтелектуалізації усіх сфер її діяльності. 
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Таблиця 12.1.1 

Основні показники діяльності роботи бібліотеки (статистичні форми річного звіту) 

 

Зміст роботи 
2019 рік (станом на 

16.12.2019) 

2020 рік (станом на 

16.12.2020) 

2021 рік (станом на 

09.11.2021) 

Бібліотечний фонд всього (тис. прим.) 32321 32576 32694 

Надходження у фонд всього (прим.) 133 422 579 

у т.ч.: книги 133 422 579 

Періодичні видання 116 25 469 

Книгозабезпеченість 226 209 337 

Обертаність фонду 0,02 0,01 0,032 

Вибуття з фонду всього (прим.) - 301 600 

у т.ч.: книги - 301 600 

Періодичні видання - - - 

Кількість користувачів бібліотеки (за ЄРК) 143 156 97 

Відвідування (усього) 222 142 361 

Середня відвідуваність 1,55 0,91 3,72 

Книговидача (усього) 738 431 1049 

Середня читаність 5,16 2,76 10,81 

 

Обертаність – книговидача поділена на фонд. 

Книгозабезпеченість – фонд поділений на кількість користувачів за єдиним обліком. 

Читаність – книговидача поділена на кількість користувачів за єдиним обліком. 

Відвідуваність – кількість відвідувань поділена на кількість користувачів за єдиним обліком. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



304 

 

Таблиця 12.1.2 

Матеріально-технічна база 
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92,4 54,4 38 - - 1 20 4 - 1 3 4 3 - 1 - 1 1 - 

 

Таблиця 12.1.3 

Кадрове забезпечення 
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Таблиця 12.1.4 

Формування інформаційних ресурсів: надходження та вибуття за звітний період 
 

Н а д і й ш л о  з а  з в і т н и й  р і к (кількість прим.) 
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240 579 - - 

 

115 282 33 212 - - 92 85 263 - 65 42 32 90  11 - 76 

 

Н а д і й ш л о  з а  в и д а м и  

Книги та 

брошури 
Журнали Газети 

Електронні 

документи 

Аудіовізуальні 

документи 
Монографії Дисертації 

Автореферати 

дисертацій  

назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв. прим. назв прим 

220 579 46 270 2 256 - - - - 12 16 - - - - 
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назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим назв прим 

12 16 200 484 8 79 - - 220 579 - - - - - - 505 600 - - 
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Таблиця 12.1.5 

Використання інформаційного ресурсу 

 

Всього 

книговидач 

(тис. прим.) 

 

за галузями знань (тис. прим.) За видами (тис. прим.) За мовами 
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Б
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о
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К
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и
г
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б
р

о
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у
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П
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и
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н
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в
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А
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т
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А
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т
о
р
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т
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д
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т
а
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  У
к

р
а
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к

о
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о
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Р
о
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й
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к
о
ю

 м
о
в

о
ю

 

Ін
ш

и
м

и
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о
в

а
м

и
  

1049 783 118 6 26 38 22 49 1 - 6 350 699 - - - 

 

1034 15  - 

 

 

Таблиця 12.1.6 

Кількість користувачів та відвідувань 

 

К о р и с т у в а ч і в  б і б л і о т е к и  

Кількість 

відвідувань 

(всього) 
Усього за ЄРК 

у  т о м у  ч и с л і :  

співробітники  
професорсько-

викладацький склад 
учителі 

слухачі 

курсів 
студенти  бібліотекарі сторонні 

97 40 15 - 13 27 1 1 361 
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Таблиця 12.1.7 

Бібліографічна діяльність 

 

Бібліографічні 

електронні 

бази данних 

Створення бібліографічних 

посібників 
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о
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д
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к
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30 369 - 25 3 1 17 5 7 15 1 1 - 3 2 - 

 

Таблиця 12.1.8 

Відносні показники 

 

Обертаність Книгозабезпеченість Читаність Відвідуваність 

0,032 337 10,81 3,72 
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12.2. Видавнича діяльність 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ 

 

 Нормативно-правові видання 

 

1. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. 

Частина І. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

кадрів, педагогів різних спеціальностей / За заг. ред. І.В. Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 87с. 

2. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. 

Частина ІI. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

кадрів, педагогічних працівників з виховної роботи, педагогічних працівників зі спеціальної 

освіти, педагогів різних спеціальностей / За заг. ред. І.В. Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 78с. 

3. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – 

Частина III. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

працівників області з психологічних аспектів освіти, практичних психологів, педагогів 

закладів освіти / За заг. ред. І.В.Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 60с. 

4. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – 

Частина IV. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів – предметників, 

вчителів (викладачів) різних спеціальностей / За заг. ред. І.В. Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ 

КЗ СОІППО, 2021. 51с. 

5. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. 

Частина V. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

дисциплін філологічного напряму (українська мова та література, російська мова та 

зарубіжна література) / За заг. ред. І.В.Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 76с. 

6. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. 

Частина VI. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

соціально-гуманітарних дисциплін; учителів (викладачів) іноземних мов / За заг. ред. 

І.В.Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 63с. 

7. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. 

Частина VII. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації педагогів різних 

спеціальностей / За заг. ред. І.В.Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 49с. 

8. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. 

Частина VIII. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

дисциплін природничо-математичного напряму (хімія, біологія (і екологія), 

природознавство, географія, економіка) / За заг. ред. І.В. Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 83с. 

9. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. 

Частина IX. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів та викладачів 

дисциплін природничо-математичного напряму (математика, фізики, астрономія) / За заг. 

ред. І.В.Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 86с. 
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10. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. – 

Частина Х. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, 

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти / За заг. ред. І.В.Дранник. 10-е вид. 

Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 97с. 

11. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. 

Частина XI. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

позашкільних закладів, керівників відповідних гуртків (закладів освіти різного типу), 

педагогів різних спеціальностей / За заг. ред. І.В. Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 92с. 

12. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. 

Частина XII. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

трудового навчання, креслення, предмета «Технології» (технічні види праці); ; вчителів та 

викладачів фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни», керівників спортивних гуртків / 

За заг. ред. І.В.Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 56с. 

13. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів області, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти. 

Частина XIII. Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації учителів музичного 

мистецтва, музичних керівників закладів дошкільної освіти, викладачів дисциплін художньо-

естетичного циклу, бібліотекарів / За заг. ред. І.В. Дранник. 10-е вид. Суми: НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 61с. 

14. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

вчителів різних освітніх галузей, асистентів учителів, директорів, заступників директорів 

ЗЗСО, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти; 

вчителів початкової школи, які навчають учнів перших класів за Державним стандартом 

початкової освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» / За заг. ред. І.В. 

Дранник. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 96с.  

15. Збірник навчальних та навчально-тематичних планів для підготовки тренерів-

педагогів, учителів різних освітніх галузей, директорів, заступників директорів ЗЗСО, які 

забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти в умовах 

реалізації концепції «Нова українська школа» / За заг. ред. І.В. Дранник. Суми: НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 78с.  

 

 Навчально-методичні видання 

 

Підручники, навчально-методичні, навчальні посібники (з грифом МОН) 

1. Культура добросусідства. Частина 3 : Учимося, працюємо та відпочиваємо разом. 

Сумщина : робочий зошит для дітей і матеріал для батьків і педагогів закладів загальної 

середньої освіти Сумської області / автори-укладачі: М. А. Араджионі, А. В. Вознюк. К. : 

ТОВ «Прометей», 2021. 88 с.  

2. Сєрих, Л. В., Чуркіна, В. Г., Мельник, С. А. Математичні цікавинки + орігамі в 

Новій українській школі : навч. метод. посібник. Харків: Гімназія, 2021. 176 с.  

 

Підручники, навчально-методичні посібники 

1. Борцова М. В. Патопсихологія. Організація самостійної роботи студентів: 

навчально-методичний посібник. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 90 с. 

2. Гиря О. О. Основи педагогічного тестування. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021.               

146 с. 
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3. Громадянське виховання дітей та учнівської молоді в закладах позашкільної 

освіти: методичний посібник /за заг. ред. Л. В. Тихенко; упор. Л. М. Бондар, 

Н. В. Перепелиця. Суми: Університетська книга, 2021. 236 с.  

4. Дистанційне навчання у закладах післядипломної освіти : навчальний посібник / 

укладач: М. М. Захаров. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 72 с. 

5. Ділова документація: акценти діловодства : навчально-наочний посібник / укл. 

Удовиченко І. В., Сущенко А. О. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 107 с.  

6. Ділова документація: загальні аспекти : навчально-наочний посібник / укл. 

Удовиченко І. В., Сущенко А. О. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 58 с. 

7. Збірник тестів для поточного контролю з хімії. 11 клас / Дубина С. В. та ін. ; за 

ред. Л. А. Коростіль. Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. 94 с.  

8. Івашина Л. П., Луценко С. М. Менеджмент інновацій : навчально-методичний 

посібник. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 50 с. 

9. Івашина Л. П., Луценко С. М. Менеджмент організацій – методичні вказівки для 

самостійної роботи студентів : методичний посібник. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 85 с.  

10. Кабінет хімії – безпечний освітній простір : методичний пос. / упор. 

Л. А. Коростіль. Суми, 2021. 108 с. 

11. Організація гурткової роботи фізкультурно-оздоровчого напряму в закладі 

дошкільної освіти : методичний посібник ∕ уклад. Л. Б. Міщенко; за ред. І. В. Удовиченко. 

Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 277 с. 

12. Професійний брендинг сучасного вчителя або як створити атмосферу успішності 

педагогічної діяльності : електронний навчально-методичний посібник / упорядники : 

Д. М. Пінчук, С. М. Луценко. 2021. 143 с. URL: https://www.flipsnack.com/dianapinchuk/-.html  

13. Прядко Л. О. Дитина з труднощами у навчанні : методичний посібник. Суми : 

НВВ КЗ СОІППО, 2021. 50 с. 

14. Розвиток словесної творчості у дітей дошкільного віку / укладач: Є. Ф. Ковтун. 

Суми : Ніко, 2021. 56 с. 

15. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами арт-освітніх технік 

образотворення : методичний посібник ∕ уклад. Л. Б. Міщенко; за ред. І. В. Удовиченко. Суми 

: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 50 с. 

16. Синхронне та асинхронне навчання біології: технологія QR-кодування (7 клас) : 

навчально-наочний посібник ∕ уклад. М. В. Кісільова; за ред. І. В. Удовиченко. Суми: НВВ 

КЗ СОІППО, 2021. 100 с. 

17. Управління трудовими ресурсами: навчальний посібник для магістрантів 

спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом» / уклад. С. М. Грицай. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 192 с. 
 

Електронні освітні ресурси, розміщені на сайті інституту (плани та програми, 

електронні версії підручників, навчальних посібників, лекційні презентації, матеріали для 

самостійної роботи студентів, завдання для самоконтролю, приклади екзаменаційних білетів 

тощо). 

1. Захаров М. М., Наконечна Л. М., Подліняєва О. О. Інформаційно-цифрові 

технології. URL : https://ictkafoit.blogspot.com/  

2. Петрова Л. Г. Yammer : Office 365 Суми, 2021. URL : https://bit.ly/3vgsAQw. 
 

Словники, каталоги, довідники, хрестоматії, атласи (карти), альманахи 

1. STEM-освіта: теорія і практика : анотований каталог / укладачі : С. М. Грицай, 

С. В. Кода. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 52 с.  

2. Анотований каталог матеріалів кабінету передового педагогічного досвіду 

Сумської області (2019-2020 н.р.) : каталог ∕ укл. О. В. Курган; за ред. І. В. Удовиченко. Суми 

: НВВ КЗ СОІППО, 2021. 20 с. 

3. Анотований каталог матеріалів кабінету передового педагогічного досвіду 

Сумської області (2020-2021 н.р., узагальнюючо-статистичні дані) ∕ укл. О. В. Курган; за ред 

І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 25 с. 

https://www.flipsnack.com/dianapinchuk/-.html
https://ictkafoit.blogspot.com/
https://bit.ly/3vgsAQw
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4. Види вишивок: довідник / укладач: Крот Г.В. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 120 с.  

5. Зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року в Сумській області : інформаційно-

аналітичні матеріали ∕ укладачі: Остапенко О. І., Борисенко О. Ф., Браткова Г. М., 

Максименко Т. В. за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 110 с.  

6. Моніторинг якості освіти в закладах загальної середньої освіти Сумської області у 

2020-2021 н.р. : інформаційно-аналітичний бюлетень ∕ упор. О. І. Остапенко, Г. М. Браткова; 

за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 68 с. 

7. Освітні проєкти та технології : довідник / упор. : С. М. Грицай, Т. О. Пономаренко, 

О. В. Борисова. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 132 с. URL: 

http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/243 

8. Практикум з правознавства : збірник завдань ∕ упор. О. В. Третьякова; за ред. 

І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 72 с. 

9. Теорія – методика – практика : каталог публікацій працівників навчально-

методичних відділів післядипломної освіти Сумського ОІППО, 2020 рік ∕ укл. О. В. Курган; 

за ред І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2020. 20 с. 

10. Центри професійного розвитку педагогічних працівників Сумської області : 

довідник / уклад.: І. В. Удовиченко, А. О. Сущенко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 60 с. 
 

Інформаційні збірники, бюлетні, банки даних 

1. Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект : інформаційно-методичний 

збірник / упор:. Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Л. В. Тернавська; за заг. ред. Л. В.Тихенко. 

Суми : Нота-бене, 2021. № 1. 104 с.  

2. Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект. Інформаційно-методичний 

збірник. / упор.: Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Л. В. Тернавська; за заг. ред. Л. В. Тихенко. 

Суми : Нота-бене, 2021. № 2. 80 с.  
 

Навчальні програми, навчально-методичні комплекси, методичні матеріали до 

практичних (семінарських) занять 

1. Коростіль Л. А., Бойко Л. В. Хімія навколо нас : програма факультативного курсу 

для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. 19 с. 

2. Науково-методичний простір. Дошкільна освіта в контексті Нової української 

школи: науково-методичний журнал / уклад : Лобода В.В., Ковтун Є.Ф.: за заг. ред. к. пед. 

наук, доц. Сєрих Л.В. Суми : НВВ КЗ СОІППО: Кафедра ТМЗО, 2021. № 5 (62). 97с.  

3. Науково-методичний простір. Розвиток професійної компетентності педагогів : 

науково-методичний журнал /уклад. : Лобода В.В., Захаров М.М., Коростіль Л.А.: за заг. ред. 

к. пед. наук, доц. Сєрих Л.В. Суми : НВВ КЗ СОІППО: Кафедра ТМЗО, 2021. № 6 (63). 116 с 

4. Сєрих Л. В. Викладання дисципліни «Теорія і методика позашкільної освіти». 

Дидактичне забезпечення на TEAMS. Суми : НВВ КЗ СОІППРО, 2021. URL: https://oippo-

my.sharepoint.com/personal/sierykxlarysa_oippo_onmicrosoft_com/_.  

5. Сєрих Л. В. Дидактичне забезпечення для викладання дисципліни «Теорія і 

методика позашкільної освіти». 2021. URL: https://oippo-my. 

sharepoint.com/personal/sierykxlarysa_oippo_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx.  

6. Сєрих Л. В. Компетентнісний підхід у викладанні образотворчого і декоративно-

ужиткового мистецтва (курси за вибором). Тексти лекцій. 2021. URL: https://oippo-

my.sharepoint.com/personal 

/sierykxlarysa_oippo_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=https. 

7. Сєрих Л. В. Майстер-класи для слухачів (курси за вибором). Майстер-класи. 2021. 

URL: https://oippo-my.sharepoint.com/personal 

/sierykxlarysa_oippo_onmicrosoft_com/layouts/15/onedrive.aspx?id. 

8. Сєрих Л. В. Майстер-класи для слухачів образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва (курсів за вибором). Майстер-класи. 2021. URL: https://oippo-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sierykxlarysa_oippo _onmicrosoft_com. 

 

http://ir.soippo.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/243
https://oippo-my.sharepoint.com/personal/sierykxlarysa_oippo_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=https%3A%2F%2Foippo%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fmsteams%5F68e514&view=2
https://oippo-my.sharepoint.com/personal/sierykxlarysa_oippo_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=https%3A%2F%2Foippo%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fmsteams%5F68e514&view=2
https://oippo-my.sharepoint.com/personal%20/sierykxlarysa_oippo_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=https
https://oippo-my.sharepoint.com/personal%20/sierykxlarysa_oippo_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=https
https://oippo-my.sharepoint.com/personal%20/sierykxlarysa_oippo_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=https
https://oippo-my.sharepoint.com/personal%20/sierykxlarysa_oippo_onmicrosoft_com/layouts/15/onedrive.aspx?id
https://oippo-my.sharepoint.com/personal%20/sierykxlarysa_oippo_onmicrosoft_com/layouts/15/onedrive.aspx?id
https://oippo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sierykxlarysa_oippo%20_onmicrosoft_com
https://oippo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sierykxlarysa_oippo%20_onmicrosoft_com
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Методичні рекомендації 
1. Вікова психологія: методичні рекомендації для семінарських занять здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія освітньо-

професійної програми Практична психологія / укладач О. І. Василевська. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО. 2020. 35 с. 

2. Гиря О. О. Технологія цілеспрямованого розвитку індивідуальних пізнавальних 

стратегій учнів на уроках з природничих дисциплін : методичні рекомендації. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 64 с.  

3. Дистанційне навчання: простір можливостей : методичні рекомендації / укладачі: 

І. М. Павленко, Т. О. Шевченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 132 с. 

4. Здоров’яспрямований освітній процес у закладі загальної середньої освіти. 2020-2021 

навчальний рік : методичні рекомендації / уклад. В. М. Успенська. Суми : ФОП Цьома С.П., 

2020. 132 с. 

5. Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках біології та екології відповідно 

до вимог Нової української школи : методичні рекомендації ∕ уклад. М. В. Кісільова; за ред. 

І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 62 с. 

6. Коростіль Л. А., Бойко Л. В. Хімія навколо нас : програма факультативного курсу для 

6 класу закладів загальної середньої освіти. Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. 19 с. 

7. Медіаграмотність в освітньому процесі : методичні рекомендації / укладач: 

Л. В. Посна. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 48 с. 

8. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей 011 Освітні, педагогічні 

науки та 073 Менеджмент / укладачі: Г. Л. Єфремова, С. М. Панченко. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 42 с. 

9. Методичні рекомендації до написання наукової статті та курсової роботи для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей 011 Освітні, педагогічні 

науки та 073 Менеджмент / укладачі: Г. Л. Єфремова, І. В. Кожем’якіна. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 56 с.  

10. Навчання предмета «Захист України» у закладах загальної середньої освіти у 2021-

2022 навчальному році : методичні рекомендації ∕ уклад. Н. М. Сукачова; за ред. 

І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 48 с. 

11. НУШ: забезпечення внутрішньої системи якості освіти у закладі загальної середньої 

освіти ∕ уклад. В. В. Перлик; за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 40 с. 

12. Особливості навчання змісту розділу «Вогнева підготовка» предмета «Захист 

України» у закладах загальної середньої освіти : методичні рекомендації ∕ уклад. Н. М. Сукачова; 

за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ СОІППО, 2021. 48 с.  

13. Планування національно-патріотичного виховання в закладі загальної середньої 

освіти : методичні рекомендації ∕ уклад. Т. В. Блужан; за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 59 с.  

14. Практичний аспект використанння технології графіки на уроках хімії в школі : 

збірник ∕ уклад. А. В. Метейко; за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 109 с. 

15. Психологічний супровід дистанційного навчання: рекомендації для вчителів, 

практичних психологів, батьків : методичні рекомендації / укладач: О. І. Василевська. Суми : 

НВВ КЗ СОІППО. 2021. 47 с.  

16. Робота класного керівника в умовах дистанційного навчання з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій : методичні рекомендації ∕ уклад. Т. В. Блужан; за ред. 

І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 32 с.  

17. Стажування магістрантів : методичні рекомендації для магістрантів спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки та 073 Менеджмент / укладачі : Г. Л. Єфремова, Я. І. Цебро. Суми : 

НВВ КЗ СОІППО, 2021. 36 с.  

18. Дистанційний формат взаємодії субʼєктів освітньої діяльності : методичні 

рекомендації ∕ за ред. І. В. Удовиченко. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 198 с.  
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НАУКОВІ ВИДАННЯ 

 

Монографії (одноосібні та колективні), автореферати 

1. Атрощенко Н. М. Технології сімейного виховання: методичний інструмент та 

практична реалізація. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : колективна 

монографія / за загальною редакцією Г. Л. Єфремової. Суми : Вид-во СумДПУ ім. 

А. С. Макаренка, 2021. С. 244–262. 

2. Гиря О. О. Інтегративний підхід до навчання учнів у закладі загальної середньої 

освіти. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за 

загальною редакцією Г. Л. Єфремової. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. 

С. 116–135.  

3. Грицай С. М. Теоретичні та методичні засади управління розвитком професійної 

компетентності педагогів в умова післядипломної освіти. Інноваційні технології в сучасному 

освітньому просторі : колективна монографія / за загальною редакцією Г. Л. Єфремової. 

Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. С. 384–405. 

4. Єфремова Г. Л. Сучасні технології профілактики булінгу в освітньому 

середовищі. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : колективна 

монографія / за загальною редакцією Г. Л. Єфремової. Суми : Вид-во СумДПУ ім. 

А. С. Макаренка, 2021. С. 279–297.  

5. Івашина Л. П. Тайм-менеджмент як технологія ефективної організації робочого 

часу керівника закладу освіти. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : 

колективна монографія / за загальною редакцією Г. Л. Єфремової. Суми : Вид-во СумДПУ 

ім. А. С. Макаренка, 2021. С. 433–450. 

6. Клочко О. М. Шоу-технології в педагогічній організації культурного дозвілля 

учнів. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за 

загальною редакцією Г. Л. Єфремової. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. 

С. 227–244. 

7. Кожем’якіна І. В. Навчальні технології в форматі сучасного освітнього простору. 

Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за 

загальною редакцією Г. Л. Єфремової. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. 

С. 99–116. 

8. Луценко С. М. Методологічні засади державного управління в умовах 

модернізації системи освіти. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : 

колективна монографія / за загальною редакцією Г. Л. Єфремової. Суми : Вид-во СумДПУ 

ім. А. С. Макаренка, 2021. C. 81–98. 

9. Нікітін Ю. О. Діяльність органів селянського управління та самоврядування 

Київської та Чернігівської губерній у 60–70 рр. ХІХ ст. A PRIMA FACIE: Студії з історії 

Європи : кол. монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; за 

ред.: Рафала Димчика, Ігоря Кривошеї. К. : КНТ, 2021 (272 с.). С. 122–140. 

10. Пінчук Д. М. Інноваційні художньо-педагогічні технології на уроках музичного 

мистецтва. Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : колективна монографія 
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науково-методичний журнал / уклад. : Лобода В. В., Захаров М. М., Коростіль Л. А.; за заг. 

ред. Сєрих Л. В. Суми : КЗ СОІППО: Кафедра ТМЗО, 2021. № 6 (63). 116 с. 

10. Освіта Сумщини. 2021. № 1 (49). 94 с. 

11. Освіта Сумщини. 2021. № 2 (50). 78 с. 

12. Освіта Сумщини. 2021. № 3 (51). 74 с. 

13. Освіта Сумщини. 2021. № 4 (52). 80 с. 

14. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : збірник наукових статей / за 

заг. ред. О. В. Гузенко. Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. 285 с. 

15. Особистісно-професійна компетентність педагога: від теорії до практики: 

Інноваційні технології в роботі практичного психолога : матеріали ІV Міжнародної науково-

практичної конференції (26 травня 2021 року, м. Суми) / за заг. ред. А. В. Вознюк, 

О. Ю. Василега [у 2- х ч.]. Ч. 2. Суми : НВВ КЗ СОІППО. 2021. 180 с. 

16. Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи 

: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Суми, 25 листопада 2021 року ) / за заг. ред.              

С. М. Грицая. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 414 с. 

17. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика : збірник 

наукових статей / за заг. ред. Л. В. Сєрих. Суми : НІКО, 2021. 422 с. 

18. Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика: збірник 

статей V Всеукр. наук.-метод. практ. конференції. (м. Суми, 04 березня 2021 року) / за заг. 

ред. Л. В. Сєрих. Суми : НІКО, 2021. 422 с.  

19. Психологічна допомога: від кризи до ресурсу : матеріали ІV Всеукраїнського 

науково-практичного форуму (19–25 квітня 2021 року, м. Суми) / за заг. ред. А. В. Вознюк, 

О. Ю. Василега. Суми : НВВ КЗ СОІППО. 2021. 200 с. 

20. Психологічні умови розвитку особистісно-професійної компетентності педагога : 

матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного форуму «Соціально-психологічні 

аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційних 

змін» (22–26 листопада 2021 року, м. Суми) / за заг. ред. А. В. Вознюк, О. Ю. Василега [у 2-х 

ч.]. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. Ч. 1. 140 с. 

21. Психологія: від теорії до практики: Інноваційні технології в роботі практичного 

психолога : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26 травня 2021 

року, м. Суми) / за заг. ред. А. В. Вознюк, О. Ю. Василега. [у 2-х ч.]. Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. Ч. 1. 216 с.  

22. Стратегічні пріоритети та актуальні питання в діяльності практичного психолога : 

матеріал ІІІ Всеукраїнського науково-практичного форуму «Соціально-психологічні аспекти 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін» 

(22–26 листопада 2021 року, м. Суми) / за заг. ред. А. В. Вознюк, О. Ю. Василега [у 2-х ч.]. 

Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. Ч. 2. 160 с. 

http://praci-history.kpnu.edu.ua/index
http://praci-history.kpnu.edu.ua/index
http://dshosumy.blogspot.com/
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23. Сумські історико-краєзнавчі студії : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (м. Суми, 28 жовтня 2021року) / редкол.: Д. В. Кудінов 

(голова), О. М. Клочко, М. А. Михайліченко, В. О. Оліцький. Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. 

468 с. 

24. Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та 

інноваційні практики : збірник матеріалів конференції / за заг. ред. Г. Л. Єфремової, 

С. М. Луценко, Л. П. Івашини. Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2021. 469 с.  

 

Статті у інших виданнях: 

1. Антонченко М. Дефініція поняття «Інфомедійна грамотність педагога». 

Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : 

збірник статей / голов. ред.: В. Ф. Іванов. Київ : Академія української преси, IREX, Центр 

Вільної преси, 2021. С. 12-21. URL: https://www.aup.com.ua/wp-

content/uploads/2021/03/infor_gramot.pdf 

 

12.3. Виставкова діяльність  

Виставкова діяльність залишається одним із основних напрямів роботи бібліотеки КЗ 

СОІППО. 

Головна мета виставкової роботи – розкриття фондів бібліотеки. Завдання, які 

бібліотека вирішує за допомогою таких виставок, є залучення уваги до читання, полегшення 

пошуку необхідних видань. У процесі обладнання бібліотечних виставок задіяні практично 

всі складові механізму комунікації, налагоджена ефективна системна інформація про 

документи та бібліотечні послуги. 

Виставка дозволяє наблизити документи з фонду до відвідувачів, візуально зацікавити 

та спонукати звертатися до представлених тут джерел. 

У звітному році організована експрес-виставка – це позапланова оперативна виставка, 

метою якої стала популяризація публікацій наукових та науково-методичних працівників КЗ 

СОІППО на сторінках української преси.  

Виставки з актуальної тематики та важливих проблем сучасності, персональні виставки 

та виставки до знаменних і пам’ятних дат готуються за річним планом працівником 

бібліотеки КЗ СОІППО. Окрім постійно діючих виставок у бібліотеці КЗ СОІППО було 

організовано виставки, присвячені пам’ятним подіям 2021 року (таблиця 12.3.1). 
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Таблиця 12.3.1 

Постійно діючі тематичні виставки 
№ 

з/п 
Назва виставки 

Термін 

проведення 
Місце проведення Захід 

1 2 3 4 5 

Серія «Виставки-полички» 

1 Інклюзивна освіта постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

2 2021–2030 – Десятиліття відновлення екосистем постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

3 Освіта – інноваційний шлях розвитку постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

4 НУШ – компетентнісно-інтегрований підхід постійна Бібліотека КЗ СОІППО 

 

- 

1 2 3 4 5 

5 Предметні виставки на допомогу в організації 

освітнього процесу, для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації (змінюється у 

залежності від спеціальності слухачів) 

постійна Бібліотека КЗ СОІППО - 

Тематичні виставки до знаменних і пам’ятних дат 

6 День Соборності та Свободи України 
Січень 

(22.01.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

7 

130 років від дня народження Павла 

Григоровича Тичини (1891–1967), українського 

поета, перекладача, публіциста, державного і 

громадського діяча, лауреата Національної 

премії України ім. Тараса Шевченка 

Січень 

(27.01.2021) 

Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

8 
Міжнародний день рідної мови Лютий 

(21.02.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

9 

150 років від дня народження Лесі Українки 

(Лариси Петрівни Косач-Квітки) (1871–1913), 

української письменниці, перекладачки 

Березень 

(25.02.2021) Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

10 
Національний шевченківський день Березень 

(09.03.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

11 

Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську 

катастрофу (35-ті роковини); День 

Чорнобильської трагедії 

Квітень 

(26.04.2021) Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

12 День пам’яті та примирення, як день пам’яті всіх 

жертв Другої світової війни 

Травень 

(09.05.2021) Бібліотека КЗ СОІППО 
- 

13 

День науки в Україні Травень 

(14.05.2021) Бібліотека КЗ СОІППО 

Інформація на 

сайті 

 

14 

60 років від дня заснування Республіканської 

премії ім. Т. Г. Шевченка (1961), нині – 

Національної премії України ім. Тараса 

Шевченка 

Травень 

(20.06.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

15 Всесвітній день охорони довкілля 
Червень 

(05.06.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

16 
День Конституції України; 25 річниця прийняття 

Конституції України 

Червень 

(09.11.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

17 
23 - День Державного Прапора України 24 ˗ З0 

років з дня проголошення незалежності України 

Серпень 

(23-

24.08.2021) 

Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

18 

165 років від дня народження Івана Яковича 

Франка (1856–1916), українського письменника, 

драматурга, літературного критика, перекладача, 

публіциста, громадського і політичного діяча 

Серпень 

(28.08.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

19 День знань 
Вересень 

(01.09.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

20 День методиста 
Вересень 

(03.09.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

21 День працівників освіти 
Жовтень 

(01.10.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

Інформація на 

сайті 
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1 2 3 4 5 

22 Всесвітній день туризму 
Вересень 

(27.09.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

23 
День захисника України; День Українського 

козацтва; Покрова Пресвятої Богородиці 

Жовтень 

(14.10.2021) 
Бібліотека КЗ СОІППО 

- 

24 День української писемності та мови 

Листопад 

(09.11.2021) 

Бібліотека КЗ СОІППО 

Підбір видань для 

виставки, під час 

проведення 

«Всеукраїнського 

радіодиктанту 

національної 

єдності» 

 

12.4. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та 

педагогічного досвіду регіону 

 

Поінформованість працівників освіти Сумської області на предмет модернізації 

педагогічної діяльності та змін в освітньому просторі залишається одним із основних 

напрямів діяльності КЗ СОІППО.  

У 2021 році регулярна інформаційна підтримка педагогів, колег з інститутів 

післядипломної освіти України та усіх зацікавлених осіб здійснювалася за допомогою 

періодичного друкованого видання «Освіта Сумщини», новинних брошур «ТОП новин» та 

офіційного сайту Інституту. 

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» був заснований в 

березні 2009 року та зареєстрований головним територіальним управлінням юстиції у 

Сумській області (Серія СМ № 901/523ПР). Видання виходить 4 рази на рік та представлене 

як у друкованому форматі, так і в електронному вигляді у відповідному розділі на сайті 

КЗ СОІППО (http://www.soippo.edu.ua/index.php/45-2010-11-24-15-06-39/2632-periodichni-

vidannya). 

За 2021 рік загальна кількість публікацій науково-педагогічних та педагогічних 

працівників інституту в журналі «Освіта Сумщини» становила 43 статті. Переважна 

більшість робіт була присвячена формуванню компетентностей учнів та організації 

освітнього процесу. 

Створенням, редагуванням, версткою та друком періодичних видань інституту 

займається редакційно-видавничий підрозділ науково-видавничого відділу КЗ СОІППО. 

Публікація в журналі «Освіта Сумщини» є безкоштовною для освітян та усіх бажаючих 

авторів. Примірники видань представлені в електронному форматі у відповідному розділі 

сайту КЗ СОІППО. 

Започаткований у 2018 році проєкт «ТОП новин» набув продовження і в 2021 році.  

У рамках роботи Інститутом було випущено декілька брошур для інформування колег 

з інститутів післядипломної освіти України та всієї освітньої спільноти. 

Таблиця 12.4.1 

Статті педагогічних та науково-педагогічних працівників інституту за освітніми 

тематичними напрямами в журналі «Освіта Сумщини» 

 

Автор Назва статті 
Номер 

журналу 

1 2 3 

І. Удовиченко  Взаємодія центрів професійного розвитку педагогічних працівників і 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

№1 (49), 2021 

Н. Сукачова  Національно-патріотичне виховання в умовах переходу на 

компетентнісну систему освітньої діяльності 

№1 (49), 2021 

Т. Блужан  Засоби реалізації національно-патріотичного виховання в закладі 

загальної середньої освіти 

 

№1 (49), 2021 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/45-2010-11-24-15-06-39/2632-periodichni-vidannya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/45-2010-11-24-15-06-39/2632-periodichni-vidannya
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1 2 3 

Н. Сукачова  Всеукраїнська дитячо-юнацька гра «Сокіл» («Джура») у системі роботи 

з національно-патріотичного виховання учнівської молоді 

№1 (49), 2021 

В. Мазуренко,  

Ю. Логвиненко  

Сергій Подолинський – фундатор нової економічної науки №1 (49), 2021 

В. Карпуша  Урок фізики як форма організації дистанційного навчання в 

асинхронному режимі 

№1 (49), 2021 

Т. Блужан  Дистанційне навчання: інструменти для отримання зворотного зв’язку №1 (49), 2021 

Т. Свєтлова  Упровадження елементів STEM-освіти на уроках математики №1 (49), 2021 

Г. Браткова  Стан організації дистанційного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах сумської області в умовах карантину (за 

результатами моніторингового дослідження) 

№1 (49), 2021 

Л. Міщенко  Дистанційний формат взаємодії у закладі дошкільної освіти (методичні 

рекомендації) 

№1 (49), 2021 

В. Перлик Методичний супровід формування критичного мислення педагогічних 

працівників як передумова реалізації концепції НУШ 

№1 (49), 2021 

О. Третьякова  Інтегрований підхід у навчанні як засіб розвитку пізнавальної 

активності учнів 

№1 (49), 2021 

С. Грицай Наука в СОІППО: результати та перспективи розвитку №2 (50), 2021 

В. Мазуренко,  

Ю. Логвиненко 

Критичний реалізм VS соціалістичний реалізм у романі «Орлова 

балка» Миколи Руденка 

№2 (50), 2021 

Т. Блужан  Екологічне виховання як засіб формування життєвих компетентностей 

особистості школяра 

№2 (50), 2021 

Г. Браткова  Формування самоосвітньої компетентності учнів – один із 

найважливіших факторів успішного навчання 

№2 (50), 2021 

Л. Чхайло Формування літературної компетентності учнів засобами застосування 

біоадекватної технології на уроках зарубіжної літератури 

№2 (50), 2021 

Т. Свєтлова  Формування математичної компетентності учнів у процесі підготовки 

до PISA –2022 

№2 (50), 2021 

О. Борисенко  Стан організації підготовки учнів до ЗНО у закладах загальної 

середньої освіти 

№2 (50), 2021 

К. Діхнич  Актуальні питання Нової української школи №2 (50), 2021 

В. Карпуша Виявлення та підготовка обдарованих учнів до участі в I та II етапах 

всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

№2 (50), 2021 

О. Каленик  Креативне мислення обдарованої учнівської молоді №2 (50), 2021 

Н. Сукачова  Актуальні питання навчання предмета «Захист України» №2 (50), 2021 

І. Коренева  Інтеграція на уроках трудового навчання №2 (50), 2021 

Л. Міщенко Особливості створення предметно-ігрового середовища в групах 

раннього віку 

№2 (50), 2021 

Ю. Логвиненко,  

В. Мазуренко 

Розвиток інтелектуального надбання Сергія Подолинського та Григорія 

Сковороди у доробку Миколи Руденка 

№3 (51), 2021 

О. Борисенко  Стан готовності вчителів основної та старшої школи до реалізації 

змісту навчання у контексті вимог концепції Нової української школи: 

компетентнісно-інтегрований підхід 

№3 (51), 2021 

Т. Свєтлова  Проєктна діяльність як засіб STEM-навчання №3 (51), 2021 

Г. Сударева  STEM-освіта в контексті концепції розвитку природничо-математичної 

освіти 

№3 (51), 2021 

О. Третякова  Візуалізація як засіб формування предметної компетентності учнів на 

уроках суспільних дисциплін 

№3 (51), 2021 

В. Карпуша  Упровадження мобільних технологій у навчання учнів з фізики та 

астрономії 

№3 (51), 2021 

Т. Блужан  Небезпечний коронавірус. Як захистити себе від інфекції? №3 (51), 2021 

В. Попов  Бінарні та інтегровані уроки з географії як форма 

реалізації міжпредметних зв’язків 

№3 (51), 2021 

Н. Ганжа,  

Л. Міщенко 

Дошкільна освіта в сучасному освіт-ньому просторі Сумщини №3 (51), 2021 

О. Борисенко  

 

Організація підготовки старшокласників до ЗНО в закладах загальної 

середньої освіти 

№4 (52), 2021 

О. Борисенко  ЗНО з математики в рік математики №4 (52), 2021 

К. Діхніч Сучасні підходи до навчання в умовах нової української школи №4 (52), 2021 
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1 2 3 

Ю. Нікітін Про підсумки року в післядипломній освіті області й подальші 

перспективи розвитку освіти учителів в інтерв’ю ректора Сумського 

ОІППО Юрія Нікітіна 

№4 (52), 2021 

В. Карпуша Упровадження мобільних технологій у навчання учнів з фізики та 

астрономії 

№4 (52), 2021 

О. Кононенко Інтерактивні технології на уроках зарубіжної літератури №4 (52), 2021 

О. Кононенко Формування уміння вчитися протягом життя засобами інтеграції на 

уроках української мови та літератури 

№4 (52), 2021 

О. Остапенко ЗНО-2021 в цифрах. конкурентоспроможність Сумщини №4 (52), 2021 

О. Третякова Наскрізні змістові лінії та їх реалізація на уроках історії №4 (52), 2021 

 

Основним засобом інформаційної комунікації з працівниками освіти Сумської області 

та зацікавленими особами є офіційний сайт КЗ СОІППО (http://www.soippo.edu.ua/). У 2021 

році на головній сторінці було розміщено 360 публікацій. Для зручності навігації по сайту 

були додані нові розділи до бокового меню, а саме «Супервізія» та «STEM-освіта».  

Додаткову інформацію про діяльність та проєкти Інституту можна знайти на 

офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1306429822828249/) та на каналі Інституту в YouTube. 

 

http://www.soippo.edu.ua/
https://www.facebook.com/groups/1306429822828249/
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РОЗДІЛ ХШ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ 

ОСВІТИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13. 1. Робота навчально-методичного центру психологічної служби 

 

Протягом 2021 року навчально-методичний центр психологічної служби 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі 

– Центр) працював над реалізацією основних завдань, визначених Положенням про 

навчально-методичний центр психологічної служби, схваленого рішенням вченої ради від 

26.01.2016, зокрема:  

– контроль за дотриманням державних вимог щодо змісту діяльності психологічної 

служби закладів освіти області. 

У рамках вивчення звернень щодо випадків булінгу в закладах освіти та з метою 

контролю за дотриманням державних вимог щодо роботи спеціалістів психологічної служби 

з означеного питання здійснено вивчення роботи 2 практичних психологів закладів загальної 

середньої освіти (Глухівська міська та Андріяшівська сільська територіальна громади, 

січень, березень 2021 року). 

Під час підготовки питання на колегію Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації «Про роботу спеціалістів психологічної служби щодо 

подолання соціально-психологічних проблем, породжених пандемією COVID-19, у 

діяльності закладів освіти» (березень 2021 року) проаналізовано діяльність спеціалістів 

психологічної служби закладів освіти Сумської міської та Степанівської селищної 

територіальних громад. Результати аналізу представлено в довідці (наказ Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 08.04.2021 № 182-ОД «Про 

виконання рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації»), заслухано на засіданні вченої ради (листопад 2021 року); 

 –аналіз, оцінка і прогноз розвитку психологічної служби області. 

Центром проведено моніторинг кадрового забезпечення закладів освіти області 

практичними психологами та соціальними педагогами (травень, вересень 2021року). За 

звітними матеріалами органів управління освітою підготовлено аналітично-статистичний 

збірник «Психологічна служба системи освіти Сумської області (2020/2021 навчальний рік)».  

Питання розвитку психологічної служби системи освіти області заслухано під час 

співбесід, на нарадах з керівниками органів управління сільських, селищних, міських 

територіальних громад (січень, травень 2021 року); 

– організація атестації працівників психологічної служби та участь в атестації 

практичних психологів і соціальних педагогів. 

Центр активно залучався до експертного вивчення роботи спеціалістів служби, які 

атестувалися у 2021році та атестуватимуться у 2022 році. З цією метою вивчено роботу 55 

практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти області. За результатами 

вивчення підготовлено експертні висновки, що надано атестаційним комісіям закладів 

освіти; 

– науково-методичне забезпечення діяльності практичних психологів, соціальних 

педагогів, психологів центрів професійного розвитку педагогічних працівників. 

Удосконалення форм і методів підготовки та підвищення кваліфікації працівників 

психологічної служби. 

Реалізація науково-методичного забезпечення діяльності спеціалістів служби 

здійснювалася через такі форми роботи, як семінари, вебінари, наради тощо (див. таблицю 

13.1.1).  
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Таблиця 13.1.1 

Проведення нарад, семінарів, конференцій для спеціалістів психологічної служби 

 

№ Тематика 
Місце 

проведення 

Категорія та кількість 

учасників 
Дата 

 

1 2 3 4 5 

Конференції (онлайн) 

1 VІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Особистість у 

кризових умовах та критичних 

ситуація життя» (співорганізатор, 

проведення семінару-практикуму) 

Сумський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С. Макаренка 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги закладів 

освіти області,  

180 

 

18.05-20.05 

2 Виклики дистанційної освіти: 

особливості організації роботи 

практичного психолога в 

синхронному та асинхронному 

режимах 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів освіти області, 

психологи ЦПР ПП 

100 

29.02 

3 Онлайн-конференція для 

спеціалістів психологічної служби, 

психологів центрів професійного 

розвитку педа-гогічних працівників 

«Соціально-психологічні техно-

логії підтримки стигматизованих 

меншин» 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів освіти області, 

психологи ЦПР ПП 

90 

01.12 

Обласні науково-практичні онлайн-семінари 

1 Формування відповідальної 

поведінки у здобувачів освіти 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів професійної 

(професійно-технічної), 

фахової передвищої освіти,  

50 

18.02 

2 Вплив емоційних чинників на 

професійне самовизначення 

здобувачів освіти 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів інституційного 

догляду та виховання дітей, 

19 

18.03 

3 Збереження психічного здоров’я 

здобувачів освіти 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів загальної середньої 

освіти, психологи ЦПР ПП, 

80 

01.04 

4 Психологічні аспекти статевого 

виховання дітей дошкільного віку 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів дошкільної освіти, 

51 

13.10 

5 Формування психологічної 

готовності до професійної 

самореалізації молоді  

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів фахової 

передвищої, професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

21.10 

6 Напрями діяльності спеціалістів 

психологічної служби щодо 

попередження соціально-

негативних явищ (спільно з 

психологічною службою 

Харківської області) 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів загальної середньої 

освіти, психологи ЦПР ПП, 

60 

26.10 

7 Формування ціннісних орієнтацій у 

вихованців закладів інституційного 

догляду та виховання дітей  

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів інституційного 

догляду та виховання дітей, 

19 

18.11 

8 Роль соціального педагога у 

збереженні репродуктивного 

здоров’я здобувачів освіти  

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Соціальні педагоги закладів 

освіти, 

66  

 

 

30.11 
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1 2 3 4 5 

Онлайн-наради 

1 Про підготовку аналітичного та 

статистичного звітів за підсумками 

роботи психоло-гічної служби 

області у 2019/2020 навчальному 

році 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Відповідальні за діяльність 

психологічної служби в 

органах управління освітою, 

психологи ЦПР ПП, 

69 

09.04 

2 Про підсумки роботи психо-

логічної служби області у 2020/2021 

навчальному році та основні 

завдання діяльності у 2021/2022 

навчальному році 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Відповідальні за діяльність 

психологічної служби в 

органах управління освітою, 

психологи ЦПР ПП, 

практичні психологи 

закладів освіти, 

90 

03.06 

3 Щодо психологічного супро-воду 

упровадження НУШ у 5 класі 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

пілотних шкіл, 

4 

06.09 

4 Організація та зміст діяльності 

спеціалістів психологічної служби у 

2021/2022 навчальному році 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської О 

Спеціалісти психологічних 

служб Білопільської, 

Ворожбянської міських, 

Миколаївської селищної, 

Річківської сільської 

територіальних громад, 

25 

27.09 

5  Організація атестації спеціалістів 

психологічної служби 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської О 

Психологи центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

15  

25.11 

Вебінари 

 1 Діяльність практичного психолога в 

умовах дистанційного навчання 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів професійної 

(професійно-технічної), 

фахової передвищої освіти, 

45 

21.01 

 2 Майдфулнес як метод збереження 

психічного здоров’я фахівця 

психологічної служби 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів дошкільної та 

позашкільної освіти, 

психологи ЦПР ПП, 

87 

21.05 

3 Критичне мислення – шлях до 

убезпечення в сучасному 

інформаційному просторі  

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів позашкільної 

освіти, 

20 

25.11 

Методичні онлайн-порадники 

1 Діяльність соціального педагога в 

нових умовах: виклики та завдання 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Соціальні педагоги закладів 

загальної середньої освіти, 

51 

21.01 

2 Психологічний супровід дітей з 

особливими освітніми по-требами  

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги закладів 

освіти Охтирської міської 

ради, 

18 

20.01 

3 Консультування як вид діяльності 

психолога. Особливості інтернет-

консультування 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів дошкільної освіти 

області, психологи ЦПР ПП, 

 70 

12.02 

4 Соціально-педагогічний патронаж 

учнів пільгових категорій в умовах 

змін 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

 

 

 

Соціальні педагоги закладів 

освіти області, 

82 

24.03 
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1 2 3 4 5 

5 Особливості онлайн-кон-

сультування учасників освітнього 

процесу 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів професійної 

(професійно-технічної), 

фахової передвищої освіти, 

інституційного догляду та 

виховання дітей, 

55 

16.04 

6 Алгоритм первинної профілактики 

насильства в учнівському 

середовищі 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Соціальні педагоги закладів 

інституційного догляду та 

виховання дітей, 

27.05 

7 Психологічний супровід здобувачів 

освіти, схильних до девіантної 

поведінки  

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів професійної 

(професійно-технічної), 

фахової передвищої освіти, 

інституційного догляду та 

виховання дітей,  

58 

29.09 

8 Психологічна підтримка батьків, які 

виховують дітей з особливими 

освітніми потребами  

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів дошкільної освіти, 

психологи центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

66 

15.12 

9 Соціально-педагогічний патронаж 

дітей з особливими освітніми 

потребами  

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Соціальні педагоги закладів 

освіти, 

51 

21.12 

Інше 

1 Онлайн-марафон, присвячений 30-

річчю психологічної служби 

системи освіти України 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів освіти області, 

відповідальні за діяльність 

психологічної служби в 

органах управління освітою, 

психологи ЦПР ПП, 

 100 

28.01 

17.12 

2 Х обласний Психологічний форум, 

присвячений Всеукраїнському Дню 

психолога 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги закладів 

освіти області, відповідальні 

за діяльність психологічної 

служби в органах 

управління освітою, 

психологи ЦПР ПП, 

 90 

23.04 

3 Онлайн-вітання переможців 

обласного дистанційного проєкту 

«Мій світ психології» 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Практичні психологи 

закладів освіти області, 

відповідальні за діяльність 

психологічної служби в 

органах управління освітою, 

психологи ЦПР ПП, 

учасники обласного 

дистанційного проєкту 

 120 

18.05 

4 Х обласний зліт шкільних 

медіаторів 

Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Керівники шкільних служб 

порозуміння закладів освіти 

області, 23 

23.09 

 

 Для спеціалістів психологічної служби підготовлено інструктивно-методичний лист 

«Про попередження буліциду серед здобувачів освіти» (лист Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації від 01.03.2021 № 08-13/1422). 

 З метою розробки алгоритму роботи практичного психолога закладу освіти щодо 

створення віртуального банку інформаційно-методичних матеріалів для роботи практичних 
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психологів, соціальних педагогів закладів освіти в умовах дистанційного навчання 

проведено 3 засідання обласної творчої групи (січень – лютий 2021 року). За підсумками 

роботи творчої групи підготовлено методичні рекомендації «Організація психологічного 

супроводу та соціально-педагогічного патронажу освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання» («Організація психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу 

освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» : метод. рек. / за заг. ред. І.В. 

Марухиної – Суми : НВВ КЗ СОІППО – 2021. 80 с) 

З метою підвищення психологічної культури учнів як необхідної складової 

загальнолюдської культури особистості у період з лютого до квітня 2021 року для учнів 9-11 

класів закладів загальної середньої освіти області реалізовано дистанційний проєкт «Мій світ 

психології». До участі в проєкті зареєструвалося 244 учні закладів загальної середньої освіти 

області. Проєкт реалізувався у 2 етапи: І етап – із 26 лютого до 14 березня 2021 року; ІІ етап 

– із 16 березня до 10 квітня 2021 року. У першому етапі взяли участь 160 учнів. Відповіді на 

завдання другого етапу надали 100 старшокласників. За результатами участі у двох етапах 31 

учня відзначено дипломами. Онлайн-вітання переможців проєкту проведено 18.05.2021; 

– координація науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними 

напрямами діяльності психологічної служби. 

Протягом року центр виступив координатором: 

онлайн-опитування серед педагогічних працівників, представників адміністрації 

закладів загальної середньої освіти та батьків учнів у рамках науково-дослідної роботи за 

темою «Розвиток інформаційного освітнього середовища сучасного навчального закладу 

України», що проводилося ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; 

дослідження в рамках реалізації дослідного проєкту «Дослідження можливостей для 

реалізації соціально-емоційного навчання у рамках реформи «Нова українська школа» 

(громадська організація «ЕдКемп Україна» (квітень 2021 року). 

– організація експертизи психологічних методів, методик, програм, інновацій у галузі 

освіти регіону. 

З метою забезпечення експертизи психологічного і соціологічного інструментарію, 

що застосовується в закладах освіти, здійснено експертизу психокорекційних, розвиваючих 

програм, розроблених практичними психологами закладів освіти області, зокрема:  

 програма «Успіх починається з дії» (укладач Садовська І.В., практичний психолог 

Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради; протокол              

№ 1 від 25.01.2021); 

програма «Профілактика стресових станів у підлітковому віці» (укладач Іллєнко В.М., 

практичний психолог комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів               

№ 18 Сумської міської ради; протокол № 2 від 12.02.2021); 

програма «Психологічний супровід обдарованого учня як умова реалізації 

інтелектуально-особистісного потенціалу» (укладач Самофал Н.Ф., практичний психолог 

Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8; протокол № 3 від 02.04.2021); 

програма профілактики булінгу серед учнів підліткового віку «Ти все робиш 

правильно» (укладач Сердюк В.М., практичний психолог Воронізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені П.О.Куліша; протокол № 3 від 02.04.2021); 

групові заняття «Казкові подорожі» (укладач Апаріна В.І., практичний психолог 

Кролевецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 10 «Горобинка»; протокол № 4 від 

17.05.2021); 

профілактична програма для педагогів «Шлях до себе» (укладачі Растроста Г.Б., 

методист НМЦ ПС КЗ СОІППО, Сагер І.В., практичний психолог КЗ СОР «Сумський 

фаховий медичний коледж»; протокол № 5 від 03.06.2021); 

 профілактична програма для роботи з підлітками «Зі стресом у злагоді» (укладач 

Долгозвяга А.О., практичний психолог Улянівського закладу загальної середньої освіти 

Миколаївської селищної ради; протокол № 11 від 3.12.2021); 

 розвивальна програма для підлітків «Безпека у віртуальному просторі» (укладач 
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Петрова Л.В., соціальний педагог Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 імені 

Б. Берестовського; протокол № 12 від 23.12.2021); 

 програма розвивальних занять для учнів 9-11 класів «Від мрії до дії» (укладач                 

Ярова Л.В., практичний психолог КУССШ І-ІІІ ступенів №17, м. Суми; протокол № 12 від 

23.12.2021); 

 розвивальна програма для педагогів «Вчимося жити зі стресом» (укладач                  

Чешенко С.В., практичний психолог Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20        

м. Суми; протокол № 11 від 13.12.2021). 

За результатами експертизи підготовлено висновки. 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2018 року № 555, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 744/32196, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2018 року № 1044, з метою підвищення 

професійного рівня і розвитку творчого потенціалу фахівців психологічної служби у системі 

освіти області протягом січня – лютого 2021 року проведено ІІ (обласний) етап 

всеукраїнського конкурсу «Нові технології – новій школі» (номінація «Розвивальні 

програми»). У ІІ етапі конкурсу взяли участь 17 програм. За результатами обласного етапу 

програма «Тренінг розвитку лідерських якостей» (укладач Біловол Л.В., практичний 

психолог ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну») рекомендована до участі в ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі». 

У грудні 2021 року для участі у ІІ етапі конкурсу 2021/2022 навчального року 

(номінація «Просвітницькі програми») на розгляд журі надійшло 23 програми; 

– організація консультативної та просвітницької роботи з питань психології серед 

працівників закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, соціальних 

служб для дітей, сім’ї та молоді, громадськості. 

Протягом звітного періоду Центр взяв участь у: 

конференції «Перспективи розвитку інституцій, які захищають права дітей, в умовах 

децентралізації» (у рамках реалізації проєкту «Насильство – не норма», громадська 

організація «Поступ. Освітній простір», 25.01.2021; форма участі – виступ); 

засіданні у форматі «круглого столу» «Об’єднуємо зусилля заради кібербезпеки 

дітей» (у рамках співпраці з громадською організацією «Ліга сучасних жінок», 29.01.2021, 

22.12.2021; форма участі – виступ); 

онлайн-семінарі для працівників закладів, установ, що надають соціальні послуги (у 

рамках Всеукраїнської просвітницької кампанії «Не дай домашньому насильству шанс!», 

09.04.2021, форма участі – виступ); 

національному форумі «Національний план дій на виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325: впровадження на національному та місцевому рівнях» (24.05-25.05); 

семінарі з питань аналізу гендерного профілю (у рамках проєкту «Посилення 

гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в умовах реформи 

децентралізації» (13.05.2021, форма участі – виступ); 

онлайн-нараді для уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, 

відповідальних за координацію заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству в органах управління освітою (11.06.2021, форма участі – організація, виступи); 

засіданні Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики та протидії 

торгівлі людьми (18.11.2021, форма участі – виступ); 

– проведення семінарів, тренінгів для педагогічних працівників, керівників закладів 

освіти. 

Протягом звітного періоду працівниками Центру: 
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взято участь в онлайн-семінарі для заступників директорів з навчально-методичної 

роботи закладів загальної середньої освіти області з теми «Методичний супровід 

становлення молодого педагога в закладі загальної середньої освіти» (червень 2021 року); 

проведено тренінг командоутворення для працівників навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області (березень 2021 року); 

проведено нараду для уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою 

статі, відповідальних за координацію заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству в органах управління освітою (червень 2021 року); 

взято участь у роботі журі обласного конкурсу на кращий кабінет початкової школи 

(вересень 2021 року); 

взято участь в онлайн-семінарі для заступників директорів з навчально-виховної 

роботи «Особливості організації освітнього процесу для учнів з особливими освітніми 

потребами в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (виступ «Створення 

безпечного освітнього середовища в закладі освіти») (жовтень 2021 року); 

взято участь в обласній педагогічній онлайн-конференції «Здорові діти сьогодні – 

здорова нація завтра» (грудень 2021 року); 

взято участь в V обласному форумі «Освіта Сумщини – синергія та трансформація» 

для голів та керівників органів управління освітою сільських, селищних, міських 

територіальних громад (грудень 2021 року); 

 – створення належних умов праці фахівцям психологічної служби. 

 Питання створення належних умов праці обговорено під час співбесід з керівниками 

органів управління освітою (січень 2021 року). 

З метою поліпшення матеріально-технічного забезпечення діяльності практичних 

психологів упродовж лютого – квітня 2021 року проведено обласний огляд-конкурс на 

кращий кабінет практичного психолога закладів освіти області. Конкурс проходив у два 

етапи. Для участі у ІІ (обласному) етапі конкурсу було заявлено 30 кабінетів, із яких 6 

визначено переможцями. Проведення конкурсу сприяло підвищенню показника 

забезпеченості спеціалістів служби кабінетами: окреме приміщення мають 69% практичних 

психологів проти 62,1% у 2020 році. 

– підвищення професійного рівня спеціалістів Центру. 

Протягом 2021 року спеціалісти Центру взяли участь у: 

V Всеукраїнській науково-методичній практичній конференції «Особистісно-

професійна компетентність педагога: теорія і практика» (м. Суми, 04 березня 2021 року; 

форма участі – виступ); 

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість у кризових умовах та 

критичних ситуація життя» (м. Суми, 18 – 20 травня 2021 року; форма участі – виступи, 

семінар-практикум «Психологічно безпечне освітнє середовище як умова попередження 

булінгу серед учасників освітнього процесу»); 

Міжнародному фестивалі арт-терапії «Art-praktik» (навчання) (15-16 травня 2021 

року; результат участі – сертифікат); 

базовому курсі з цифрової грамотності «Основи кібергігієни» (лютий 2021 року; 

результат участі – сертифікат); 

підвищенні кваліфікації за програмою курсу «Нова українська школа – перехід на 

наступний рівень» (квітень – серпень 2021 року, результат участі – сертифікат (30 год.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистісно-професійна 

компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи» (25 листопада 2021 року, форма 

участі – виступ). 
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РОЗДІЛ XIV. ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ 

ОСВІТИ 
 

14.1. Робота обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

 

Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти є структурним підрозділом 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

У своїй діяльності обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти керується 

Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617 «Деякі питання створення ресурсних 

центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів», іншими 

нормативно-правовими актами. 

Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти співпрацює з Інститутом 

спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії 

педагогічних наук України щодо питань застосування сучасних методик проведення 

комплексної оцінки, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, 

адаптації освітніх програм до потреб дітей з особливими освітніми потребами, розробки 

індивідуальної програми розвитку. 

Відповідно до штатного розпису у центрі працюють завідувач та 4 методисти з 

інклюзивної освіти за спеціальностями: олігофренопедагог, сурдопедагог, психолог, логопед. 

У 2021 році спеціалісти обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

працювали над реалізацією основних завдань, визначених Положенням про ресурсний центр 

підтримки інклюзивної освіти, зокрема:  

- здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів. 

Забезпечення системного кваліфікованого супроводу всіх учасників освітнього 

процесу щодо реалізації інклюзивних цінностей здійснюється інклюзивно-ресурсними 

центрами, яким обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти надає 

організаційну, методичну допомогу, сприяє підвищенню професійної компетентності 

педагогічних працівників.  

Протягом року спеціалістами обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної 

освіти приділялася значна увага координації діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

області: здійснювалося методичне й аналітичне забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів, консультування фахівців центрів з питань проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини; консультування щодо підготовки висновків 

та розроблення рекомендацій щодо адаптації та модифікації освітніх програм. Надавалися 

рекомендації щодо застосування сучасних методик проведення комплексної оцінки, надання 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних 

можливостей кожної дитини.  

Тричі, упродовж 2021 року (січень, травень, вересень), проводився моніторинг 

кадрового забезпечення фахівців інклюзивно-ресурсних центрів Сумської області з метою 

аналізу надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти (не відвідують заклади 

освіти) та не отримують відповідної допомоги. 

За звітними матеріалами інклюзивно-ресурсних центрів області обласним ресурсним 

центром підтримки інклюзивної освіти підготовлено та опубліковано інформаційно-

статистичний збірник «Інклюзивно-ресурсні центри Сумської області 2019-2021 роки». У 

добірці зазначено основні завдання центрів щодо забезпечення системного кваліфікованого 

супроводу (надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з 

особливими освітніми потребами, консультування педагогічних працівників закладів освіти, 
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батьків тощо), кадрове забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів, забезпеченість центрів 

корекційними засобами та дидактичними матеріалами, комунікаційними технологіями та 

мультимедійним обладнанням.  

- методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Реалізація зазначеного завдання протягом року здійснювалася через такі форми 

методичної роботи, як семінари, наради, онлайн-зустрічі, групові та індивідуальні 

консультації тощо. Відповідно до плану роботи фахівцями обласного ресурсного центру 

підтримки інклюзивної освіти було організовано та проведено наради для керівників та 

спеціалістів органів управління освітою, директорів та фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів, завідувачів закладів дошкільної освіти, директорів закладів загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) освіти, педагогів закладів освіти, консультантів Центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників з питань організації інклюзивного 

навчання: 

- обласна нарада-семінар «Створення інклюзивного середовища в закладах дошкільної 

освіти». Розглянуто питання раннього виявлення та системного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами, психологічного супроводу учасників освітнього процесу 

при організації інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти та необхідності 

створення у закладах освіти команд психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами (квітень 2021 року); 

- онлайн-нарада для спеціалістів органів управління освітою з питання забезпечення 

ефективності інклюзивного навчання у закладах освіти. Обговорено питання організації 

інклюзивного навчання в області у 2021/2022 навчальному році, забезпечення його 

ефективності у закладах освіти, акцентовано увагу на змінах до постанов Кабінету Міністрів 

України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами та Порядках 

організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, 

наголошено на важливості створення умов доступності та безбар’єрності у закладах освіти 

(листопад 2021 року). 

Протягом 2021 року проведено низку заходів з метою удосконалення професійної 

майстерності спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів. Щоквартально організовуються 

координаційні та методичні наради для директорів та фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів:  

- відеоселекторна нарада з директорами інклюзивно-ресурсних центрів за підсумками 

аналізу діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 2020 рік. Розглянуто питання організації 

інклюзивного навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) освіти. Обговорено проблемні питання щодо переукладання угод про 

співпрацю стосовно надання психолого-педагогічних послуг дітям з особливими освітніми 

потребами, підготовки звітної та аналітичної інформації за підсумками діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів у 2020 році (січень 2021 року);  

- відеоселекторна нарада для директорів інклюзивно-ресурсних центрів. Акцентовано 

увагу на необхідності постійно підвищувати методичний та практичний рівень професійної 

компетентності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, проаналізовано 

діяльність фахівців інклюзивно-ресурсних центрів за основними напрямками роботи та 

окреслено першочергові завдання функціонування ІРЦ (квітень 2021 року); 

- нарада для директорів інклюзивно-ресурсних центрів за підсумками аналізу 

діяльності за 2020/2021 навчальний рік. Висвітлено питання щодо закінчення строку дії та 

переукладання контрактів з директорами інклюзивно-ресурсних центрів, організації роботи 

Центрів у літній період, ознайомлено присутніх із Концепцією створення та розвитку 

системи раннього втручання, де поєднані медична, психологічна, соціальна та освітня 

складові, спрямовані на раннє виявлення та профілактику порушень розвитку у дітей, 

поліпшення їх розвитку, підвищення якості життя, супровід і підтримку сімей з дітьми віком 
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до чотирьох років, які мають порушення розвитку або існує ризик виникнення таких 

порушень (червень 2021 року); 

- нарада для директорів інклюзивно-ресурсних центрів, під час якої окреслено основні 

напрямки роботи інклюзивно-ресурсних центрів області та варіанти організації освітнього 

процесу в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у 2021/2022 навчальному 

році. Окрему увагу приділено питанню щодо внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами 

(серпень 2021 року); 

- інформаційно-методична онлайн-нарада для директорів та фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів «Індивідуальна програма розвитку: цілі, завдання, результат». Розглянуто 

питання діяльності інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до оновлених завдань 

(організація системного супроводу учасників освітнього процесу, зміна підходів до 

проведення комплексної оцінки розвитку дитини) (жовтень 2021 року);  

- онлайн-нарада для директорів інклюзивно-ресурсних центрів під час якої обговорено 

питання залучення фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до надання послуг раннього 

втручання, підготовки звітної та аналітичної інформації за підсумками діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів у 2021 році (грудень 2021 року). 

За результатами нарад спеціалістам інклюзивно-ресурсних центрів надано методичні 

рекомендації щодо організації діяльності ІРЦ за основними напрямками діяльності. 

Надано онлайн-консультування для психологів інклюзивно-ресурсних центрів щодо 

застосування сучасних методик проведення комплексної оцінки, написання наративних 

звітів, формування траєкторії супроводу для кожної дитини у закладі освіти (лютий, травень, 

серпень 2021 року).  

Окрему методичну підтримку спрямовано на підготовку закладів освіти до 

інституційного аудиту з питань реалізації інклюзивних цінностей. У рамках співпраці з 

Управлінням Державної служби якості освіти у Сумській області для представників закладів 

загальної середньої освіти проведено: 

- засідання освітньої онлайн-студії на тему «Рекомендації щодо формування 

інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору». Учасники 

наради ознайомлені з основними аспектами щодо формування інклюзивного та безпечного 

освітнього середовища, діяльності інклюзивних класів в закладах освіти, надано практичні 

рекомендації керівникам закладів освіти з питань організації та системного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами (січень 2021 року); 

- партнерське коло «Розвиток якісної інклюзивної освіти – створення простору рівних 

можливостей» для представників органів місцевого самоврядування та керівників органів 

управління освітою в громадах. Висвітлено питання організації інклюзивного освітнього 

середовища у закладах освіти (листопад 2021 року). 

Обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти налагоджено дієву 

співпрацю з навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській 

області. Спеціалісти обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти брали 

участь у онлайн-семінарі «Особливості організації освітнього процесу для учнів з 

особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» під 

час якого було розглянуто питання діяльності команди психолого-педагогічного супроводу 

осіб з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти (жовтень 2021 року).  

Методисти обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти протягом року 

були активними учасниками семінарів, нарад, круглих-столів: 

- обласний семінар-нарада «Якісний розвиток дошкільної освіти Сумської області» для 

спеціалістів органів управління освітою, відповідальних за дошкільну освіту, консультантів з 

дошкільної освіти Центрів професійного розвитку педагогічних працівників (березень 2021 

року); 
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- обласний онлайн-семінар «Освітнє середовище – значимий чинник модернізації 

освітнього процесу закладу дошкільної освіти», де розглянуто питання створення 

інклюзивного середовища у закладах дошкільної освіти (квітень 2021 року); 

- обласний онлайн-семінар «Актуальні питання організації освітнього процесу в 

закладах дошкільної освіти», під час якого розглянуто питання «Ключові аспекти організації 

діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти» (вересень 2021 року); 

- обласний онлайн-семінар для вчителів хімії області «Актуальні питання навчання 

хімії в закладах загальної середньої освіти в 2021/2022 навчальному році», під час якого 

висвітлено питання «Особливості організації освітнього процесу на уроках хімії у класах, де 

навчаються учні з особливими освітніми потребами» (вересень 2021); 

- інструктивно-методична онлайн-нарада для керівників закладів освіти, де 

організовано інклюзивне навчання з питання змін у Порядках організації інклюзивного 

навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти (грудень 2021 року). 

Співпрацюючи з Сумським державним педагогічним університетом  

імені А.С.Макаренка, спеціалісти обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної 

освіти стали учасниками V Регіонального науково-практичного семінару зі спеціальної 

педагогіки «Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми, перспективи та шляхи 

запровадження». Проведений захід спрямовано на визначення актуальних проблем у сфері 

спеціальної та інклюзивної освіти, можливостей застосування новітніх технологій 

корекційно-реабілітаційної допомоги особам з порушеннями психофізичного розвитку. 

Висвітлено питання організації інклюзивного середовища в закладах освіти під час 

тематичної онлайн-зустрічі «Управління змінами. Освіта в умовах децентралізації» для 

керівників органів управління освітою новоутворених територіальних громад (жовтень 2021 

року).  

За участю спеціалістів обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти  

у 2021 році підготовлено питання на розгляд колегії Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації «Про взаємодію органів управління освітою та інклюзивно-

ресурсних центрів щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти Охтирської 

міської ради, Краснопільської селищної ради, Великописарівської селищної ради» (березень 

2021 року). 

У рамках Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» та з метою підвищення рівня фахової 

майстерності педагогів, які працюють в інклюзивних класах у жовтні-грудні 2021 року було 

організовано онлайн-курси підвищення фахової майстерності викладачів Глухівського 

національного педагогічного університету імені О.П.Довженка та асистентів учителя 

закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.  

- здійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації інклюзивного 

навчання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, проведення аналізу даних 

реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і 

перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах. 

Для реалізації аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації інклюзивного 

навчання фахівцями центру протягом року проводився аналіз реєстру дітей, які пройшли 

комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах області 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці та навчаються в інклюзивних 

групах/класах області; аналіз реєстру закладів дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та позашкільної освіти. Здійснювався аналіз даних щодо охоплення 

інклюзивним навчанням дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, 

за видами порушень.  

Оновлено реєстр фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з 

особливими освітніми потребами у закладах дошкільної, загальної середньої освіти, групах 

компенсуючого типу.  
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Вивчався та узагальнювався досвід роботи закладів освіти, де запроваджено 

інклюзивне навчання. 

- підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми 

потребами, у тому числі з інвалідністю, попередження дискримінації, формування 

позитивного ставлення до таких дітей та їх батьків. 

Одним із напрямків роботи обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної 

освіти є підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми 

потребами.  

Спеціалістами центру протягом року надавалася консультативно-методична допомога 

керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, 

спеціалістам органів управління освітою, закладів соціального захисту населення, служби у 

справах дітей, закладів охорони здоров’я, батькам (іншим законним представникам) дітей, 

представникам органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань. Протягом 

звітного періоду надано більше чотирьох тисяч консультацій.  

Фахівці обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти запрошувалися 

до участі у тренінгах для прийомних батьків та батьків-вихователів, організованих Сумським 

обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сумської обласної державної 

адміністрації (у 2021 році проведено 3 тренінгових заняття для прийомних батьків (лютий – 

2 заняття, листопад - 1 заняття) та онлайн-зустріч з працівниками надавачів соціальних 

послуг у територіальних громадах (листопад 2021 року). 

Методисти обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти стали 

активними учасниками Всеукраїнських конференцій, семінарів, нарад, тренінгів: 

- онлайн-нарада директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти 

Міністерства освіти і науки України з актуальних питань організації інклюзивного навчання 

(березень, серпень, вересень, грудень 2021 року);  

- Всеукраїнський онлайн-курс для тренерів з інклюзивної освіти, організований 

Міністерством освіти та науки України спільно з Міжнародним благодійним фондом Lumos 

(Велика Британія) (січень-червень 2021 року); 

- науково-методичний семінар «Технології забезпечення роботи практичного психолога 

з дітьми з особливими освітніми потребами» (березень 2021 року); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Рівні серед рівних: інноваційні 

підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами» (грудень 2021 року). 

Інформація про діяльність обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

висвітлюється та постійно оновлюється на веб-сайті Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації в рубриці «Навчання дітей з особливими освітніми 

потребами» та сайті комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти.  

Отже, для забезпечення подальшої діяльності обласного ресурсного центру підтримки 

інклюзивної освіти на 2022 рік визначено такі завдання: 

- реалізація ключових компонентів у сфері інклюзивної освіти; 

- створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами; 

- забезпечення закладів освіти з інклюзивним навчанням педагогічними працівниками з 

корекційною освітою; 

- забезпечення постійної психологічної підтримки усіх учасників освітнього процесу 

(батьки, діти, педагоги, громадськість); 

- методичний супровід педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми 

потребами в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої, вищої, позашкільної освіти. 
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РОЗДІЛ ХV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗМІЦНЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 
 

15.1. Фінансово-господарська діяльність 

 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

фінансується за рахунок коштів обласного бюджету і має статус неприбуткової організації та 

є платником ПДВ з 21 липня 2019 року.  

Кошторис доходів і витрат Комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти затверджується Департаментом освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації і складається з коштів загального фонду (кошти обласного 

бюджету КПК 0611120 –підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів післядипломної 

освіти, 0611142- інші програми та заходи у сфері освіти) та спеціального фонду (кошти, які 

отримані інститутом від надання додаткових освітніх послуг згідно з основною діяльністю 

від додаткової (господарської) діяльності та від оплати за оренду майна). 

Загальна сума коштів обласного бюджету на фінансування Інституту, затверджена у 

2021 році з урахуванням внесених змін, по КПК 0611120 становила 35 001,50 тис. грн. з яких 

касові видатки на кінець звітного періоду склали 34 830,50 тис.грн., по КПК 0611142 

затверджено 831,00 тис. грн. , касові – 782,23 (таблиця 15.1.1). 

Таблиця 15.1.1 

Аналіз бюджетних призначень за 2021 рік  

в розрізі кодів економічної класифікації видатків 

 КПК 0611120, 0611142 (грн.) 

КЕКВ 

КПК 0611120 КПК 0611142 

Сума 

(тис. грн) 

Частка у 

загальних 

видатках (%) 

Сума 

(тис. грн) 

Частка у 

загальних 

видатках (%) 

Заробітна плата 27027,1 77,2 89,0 10,7 

Нарахування на заробітну плату 5946,0 17,0 19,6 2,4 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 251,7 0,7 427,5 51,4 

Оплата послуг (крім комунальних) 623,3 1,8 7,0 0,8 

Видатки на відрядження 60,0 0,2   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1089,4 3,1   

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

2,0    

Інші виплати населенню 1,0  288,0 34,7 

Інші поточні видатки 1,0    

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

    

Разом:  35001,50 100 831,00 100 

 

По КПК 0611120 94,2% коштів, які виділяються із бюджету на утримання Інституту, 

спрямовуються на заробітну плату і нарахування, 5,8% - на поточне утримання інституту.  

На фінансове забезпечення комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти у 2021 році в обласному бюджеті КПК 0611120 

передбачено 35001,5 тис.грн. (касові видатки – 34830,5 тис.грн.) та по КПК 0611142 виділено 

831,0 тис. грн. (касові видатки – 782,2 тис.грн.) (таблиця 15.1.2, 15.1.3).  

При плані асигнувань у 2021 році 35001,5 тис. грн. профінансовано 34830,5 тис. грн., 

або 99,5%. від плану (таблиця 15.1.4).  
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Таблиця 15.1.2 

Порівняльна характеристика бюджетних асигнувань на утримання КЗ СОІППО 

у 2019-2021 роках в розрізі кодів економічної класифікації видатків 

КПК 0611120 

грн. 

КЕКВ 

2019 рік 2020рік 2021 рік 

С
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Заробітна плата 18776,0 70,9 21879,6 74,8 27027,1 77,6 

Нарахування на заробітну плату 4088,9 15,4 4813,5 16,4 5914,3 17,0 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1800,4 6,8 390,4 1,3 251,7 0,7 

Оплата послуг (крім комунальних) 915,8 3,5 809,9 2,8 605,6 1,8 

Видатки на відрядження 210,6 0,8 226,9 0,8 44,7 0,1 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 687,3 2,6 1120,2 3,8 984,8 2,8 

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

1,4  

 

22,7 0,1 1,3  

Інші виплати населенню 1,0  2,5  1,0  

Інші поточні видатки   0,3  1,0  

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування( бюджет 

розвитку) 

      

Разом: 26481,4 100 29266,0 100 34830,5 100 

   

Таблиця 15.1.3 

 

Порівняльна характеристика бюджетних асигнувань на утримання КЗ СОІППО 

у 2020-2021 роках в розрізі кодів економічної класифікації видатків 

КПК 0611142  
  грн. 

КЕКВ 

2020рік 2021рік 
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Заробітна плата 200,0 15,8 89,0 10,7 

Нарахування на заробітну плату 44,0 3,5 19,6 2,4 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 398,0 31,5 427,5 51,4 

Оплата послуг (крім комунальних) 477,9 37,8 7,0 0,8 

Видатки на відрядження 18,0 1,4   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

    

Інші виплати населенню 126,1 10,0 288,0 34,7 

Інші поточні видатки     

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

    

Разом: 1264,0 100 831,0 100 
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Таблиця 15.1.4 

Аналіз отриманих асигнувань у 2021 році 

в розрізі кодів економічної класифікації видатків 
  грн.  

КЕКВ 

КПК 0611120 КПК 0611142  

Сума 

(тис. грн.) 

у % до 

запланованих 

асигнувань 

Сума 

(тис. 

грн.) 

у % до 

запланованих 

асигнувань 

Заробітна плата 27027,1 77,2 63,2 7,6 

Нарахування на заробітну плату 5914,3 16,9 13,9 1,7 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 251,7 0,7 410,0 49,3 

Оплата послуг (крім комунальних) 605,6 1,7 7,0 0,8 

Видатки на відрядження 44,7 0,1   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 984,8 2,8   

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

1,3    

Інші виплати населенню 1,0  288,0 34,6 

Інші поточні видатки 1,0    

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

    

 34830,5 99,4 782,2 94,0 

 

У таблиці 15.1.4 за КПКВК 0611142 показано, що касові видатки складають 94,0% від 

запланованої річної суми. Це пов’язано з тим, що деякі заходи не відбулись через введення 

карантинних обмежень.  

Протягом січня - грудня 2021 року були повністю профінансовані такі обласні заходи 

на суму 782,2 тис.грн. як: 

 конкурс «Вчитель року»- 597,8 тис. грн. 

 всеукраїнські олімпіади з базових дисциплін ІІІ етап – 25,0 тис. грн.; 

 навчальні заняття в ДПОЗ «Ровесник» – 40,3 тис.грн.; 

 обласний науково-практичний семінар «Освітні технології формування життєвих 

компетентностей здобувачів осіти» – 1,1 тис.грн.; 

 проведення Дня науки – 14,2 тис.грн.; 

 проведення серпневої конференції – 62,5 тис.грн.;  

 обласний огляд-конкурс на кращий психологічний кабінет – 2,2 тис.грн.; 

 всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних 

педагогів «Нові технології у новій школі» - 1,8 тис.грн.; 

 обласний Психологічний форум – 0,6 тис.грн.; 

 обласний зльот медіаторів служб порозуміння закладів освіти – 1,2 тис.грн.;  

 обласний семінар Р(М)МК В(У)О – 1,4 тис.грн.; 

 науково-практичний семінар «Інформаційно-цифрові компетентності»- 

6,5тис.грн.; 

 Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна 

компетентність педагога» - 5,0 тис.грн.; 

 VII міжнародна науково-практична конференція «Освіта інновацій: філософія, 

психологія, педагогіка» - 15,5 тис.грн.;  

 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих дослідників 

«Інновації в науці: сучасний вимір» - 7,1 тис. гривень.  
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Крім основної діяльності – підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

працівників освіти області, методичної роботи, проведення обласних освітніх заходів 

Інститут займається і позабюджетною діяльністю – освітні послуги, господарська діяльність 

(плата за проживання в гуртожитку).  

На 2021 рік заплановано отримати позабюджетних надходжень з урахуванням змін до 

кошторису у сумі 3083,3 тис. грн. За звітний період надійшло коштів на спеціальний рахунок 

КЗ СОІППО 2 252,0 тис. грн. у якості плати за надання освітніх послуг та господарської 

діяльності. 

Кошти, які надходять на спеціальний рахунок, відповідно до чинного законодавства 

витрачаються на відшкодування витрат, пов’язаних з їх наданням (таблиця 15.1.5). Більш ніж 

90 % видатків спеціального фонду бюджету планується спрямувати на оплату праці 

працівників та нарахування на заробітну плату. 

Таблиця 15.1.5 

 

Аналіз запланованих видатків спеціального фонду у 2021 році в розрізі кодів 

економічної класифікації видатків 

грн. 

КЕКВ 
Сума 

(тис. грн.) 

Частка у 

загальних 

видатках (%) 

Заробітна плата 1809,3 75,2 

Нарахування на заробітну плату 392,8 16,3 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 14,5 0,6 

Оплата послуг (крім комунальних) 51,5 2,1 

Видатки на відрядження   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 120,7 5,0 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку 

  

Інші виплати населенню   

Інші поточні видатки 18,1 0,8 

Разом:  2406,9 100 

 

У 2021 році нараховано доходів по спеціальному фонду 2579,5 тис. грн., із яких 

отримано 2252,0 тис. грн. У таблиці 15.1.6 проаналізовано надходження спеціального фонду 

кошторису в розрізі видів діяльності. Згідно з аналізом 56,4 відсотків доходів складають 

доходи від освітньої, господарської діяльності, 27,7 відсотків - оплата за гуртожиток та 3,1 

відсотки - орендна плата. 

Таблиця 15.1.6 

Аналіз надходжень спеціального фонду кошторису 

в розрізі видів діяльності 

грн. 
Вид діяльності Нараховано доходів 

(тис. грн.) 

Отримано доходів 

(тис. грн.) 

Частка (%) 

Плата за надання освітніх послуг 1780,9 1455,6 56,4 

Оплата за гуртожиток, інша 

господарча діяльність 

728,4 715,2 27,7 

Від оренди майна бюджетних 

установ 

69,4 80,4 3,1 

Від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого 

майна) 

0,8 0,8 0,1 

Разом: 2579,5 2252,0 87,3 

 

Відповідно до чинного законодавства отримані кошти спрямовуються на 

відшкодування витрат, пов’язаних з їх наданням (таблиця 15.1.7). 
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Таблиця 15.1.7 

Аналіз касових видатків спеціального фонду у 2021 році 

в розрізі кодів економічної класифікації видатків 

грн. 

КЕКВ 
Сума 

(тис. грн.) 

Частка у загальних 

видатках (%) 

Заробітна плата 1809,1 75,5 

Нарахування на заробітну плату 392,8 16,4 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 14,5 0,6 

Оплата послуг (крім комунальних) 51,5 2,1 

Видатки на відрядження   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 111,1 4,6 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 

  

Інші виплати населенню   

Інші поточні видатки 18,1 0,8 

Разом:  2397,1 100 

 

Необхідно зазначити, що 97,3 % по загальному фонду та 96,5 % по спеціальному 

фонду асигнувань припадають на заробітну плату, нарахування та енергоносії. Частково 

вирішувати ситуацію щодо поповнення бібліотечних фондів вдається за допомогою 

літератури, яка надходить до КЗ Сумський ОІППО безкоштовно, друкується у редакційно-

видавничому відділі. 
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РОЗДІЛ ХVІ. ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ 

КЗ СОІППО НА 2022 РІК 

 
Стратегічна мета Інституту – створення ефективної системи неперервної 

освіти працівників галузі освіти на основі поєднання національних надбань 

світового значення та усталених європейських традицій забезпечення розвитку 

фахівців, здатних у процесі постійного вдосконалення здійснювати професійну 

діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих 

технологій. Відповідно до стратегічної мети Інституту продовжується 

вдосконалення системи післядипломної педагогічної освіти в Сумській області 

зумовлене впровадженням новітніх освітніх технологій навчання освітян 

відповідно до культурно-духовних, суспільно- економічних, технологічних 

трансформацій, а також чисельних викликів глобального, європейського, 

національного, регіонального та місцевого рівнів. 

Головним своїм завданням Інститут вбачає забезпечення високої якості 

післядипломної освіти, сприяння професійному розвитку освітян регіону та 

створення умов для неперервної освіти педагогічних кадрів у Сумській області, 

формування суспільної думки щодо цінності безперервного поповнення знань і 

самоосвіти у вирішенні нагальних індивідуальних, суспільних і державних 

проблем. 

 

Пріоритетні напрями діяльності Інституту на 2022 рік 

 

Перспективи організаційно-управлінської діяльності  
Посилити роль Інституту як освітнього, наукового, методичного, культурного і 

просвітницького осередку реалізації державної політики України в галузі освіти на території 

Сумської області.  

Формувати стійку позитивну академічну репутацію Інституту в Україні за всіма 

напрямами діяльності.  

Розробити науково-обґрунтовану програму визначення регіональних потреб 

кадрового забезпечення в галузі освіти, співпраці з центральними та місцевими органами 

державної виконавчої влади з питань участі у виконанні загальнодержавних, регіональних та 

місцевих програм, які потребують вирішення проблем кадрового забезпечення.  

Продовжити запровження ефективної кадрової політики, елементи стратегічного 

управління персоналом. 

Удосконалювати систему управління якістю освітніх послуг та дотримання 

принципів академічної доброчесності. 

 

Перспективи освітньої діяльності 

Сприяти досягненню максимальної інтеграції формальної, неформальної та 

інформальної освіти.  

Покращувати якість підготовки за акредитованими освітньо-професійними 

програмами магістрантів, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми навчання, 

виховання й розвитку, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, 

реалізовувати інші завдання другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Створювати умови для постійного підвищення кваліфікації освітян, забезпечення їх 

професійного розвитку на принципах демократизму, гуманізму, андрагогіки, розвитку їх 

потенціалу, професіоналізму, інтелектуального і культурного рівнів. 

Посилювати вимоги до якості освітньої діяльності відповідно принципів академічної 

доброчесності та якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, привести 

систему внутрішнього забезпечення якості підготовки педагогічних працівників у 

відповідність до стандартів вищої освіти, вимог підготовки конкурентоспроможних фахівців. 
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Створювати єдину гармонійну систему безперервної освіти педагогічних 

працівників на основі компетентнісного підходу за новими методиками і технологіями 

навчання відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

Підвищувати компетентність педагогів у частині переходу реформи «Нова 

українська школа» на наступний рівень, роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, 

запровадження дистанційних технологій навчання, підготовки cупервізорів, підготовки 

педагогів базового рівня середньої освіти до сертифікації, розвитку інформаційно-цифрових 

навичок, медійної грамотності, інформаційної та кібербезпеки, іншомовної компетентності, 

профілактики професійного вигорання та інших професійних компетентностей. 

Удосконалювати зміст, урізноманітнювати види, форми та обсяг освітніх програм 

підвищення кваліфікації, запроваджувати альтернативні види підвищення кваліфікації: 

стажування, участь у сертифікаційних програмах, щорічні курси за вибором у формах 

тренінгів, вебінарів, майстер-класів з врахуванням освітніх запитів та можливостей їх вибору 

педагогами. 

Упроваджувати цифрові технології в освітній процес Інституту, визначати 

оптимальний режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять, 

підтримувати нові освітні ініціативи щодо якісного навчання онлайн.  

Розвивати дистанцiйне навчання з використанням комп’ютерних і 

телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечать iнтерактивну взаємодiю викладачiв та 

слухачів (студентів) на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами 

iнформацiйної мережi. 

Забезпечення освітнього процесу підвищення кваліфікації електронно-освітніми 

ресурсами, засобами надання навчального матеріалу, засобами консультації та інтерактивної 

співпраці, доповнення дистанційних курсів новою інформацією, електронними 

підручниками, інтерактивними застосунками. 

Удосконалювати навички викладачів у використанні електронних за стосунків, їх 

інтеграції в освітню електронну платформу Інституту. 

Забезпечувати робочі місця викладачів кафедр, тренерів НУШ комп'ютерами, а 

також іншим сучасним обладнанням. 

 

Перспективи науково-методичної діяльності 

Організовувати системну роботу науково-методичного супроводу андрагогічної 

діяльності педагогів Сумської області за єдиною організаційно-функціональною моделлю та 

методичною темою «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури 

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

інтелектуальному розвитку компетентного випускника Нової української школи», відповідно 

до пріоритетних напрямів розвитку освітньої галузі: децентралізація, функціонування 

освітніх округів та опорних шкіл; змістовий, організаційно-інформаційний супровід процесу 

модернізації початкової, загальної середньої освіти в контексті компетентнісного та 

діяльнісного підходів до реалізації змісту освіти; інтеграція змісту та інформатизація 

освітнього процесу закладів загальної середньої освіти; К-взаємодія учасників освітнього 

процесу у людиноцентричній моделі навчання; рівний доступ до якісної освіти (офлайн, 

онлайн; синхронному, асинхронному, дистанційному режимах), спрямувавши методичну 

роботу педагогів закладів освіти області на вирішення завдань: забезпечення необхідних 

умов із упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти; підвищення якості компетентнісно 

орієнтованого навчання учнів; поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки, сприяючи 

організації допрофільної та профільної підготовки учнів; підвищення рівня профілактично-

консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громадськості, 

створення умов для реалізації відповідних програм з розвитку особистості учня, ураховуючи 
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соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, педагогів; сприяючи підвищенню рівня 

професійного розвитку вчителів, упровадженню інноваційних форм і методів навчання. 

Удосконалювати процес координації діяльності органів управління освітою 

(районні, міські, ОТГ), центрів професійного розвитку педагогічних працівників, предметних 

методичних об'єднань (кафедр) закладів освіти. 

Запроваджувати масові форми К-взаємодії (офлайн, онлайн). 

Оптимізувати практику адресної методичної допомоги керівним та педагогічним 

працівникам області, відповідно до запитів. 

 

Перспективи наукової та інноваційної діяльності  
Планувати наукові дослідження і здійснювати їх відповідно до основних наукових 

напрямів діяльності Інституту. 

Забезпечити реалізацію наукової теми Інституту «Теоретико-методичні засади 

розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі післядипломної 

педагогічної освіти» спільно з закладами-партнерами. 

Удосконалювати наукову та інноваційну діяльність шляхом здійснення та апробації 

наукових та науково-практичних досліджень в освітній галузі.  

Забезпечувати реалізацію наукових досліджень з актуальних проблем розвитку 

галузі освіти та запровадження їх у освітній процес.  

Брати участь у виконанні державних, галузевих та регіональних цільових програм.  

Упроваджувати результати наукових досліджень під час навчального процесу на 

курсах ПК.  

Забезпечувати високий рівень якості наукової продукції науково-педагогічних 

працівників для підвищення індексів її цитування та академічну мобільність професорсько-

викладацького складу, слухачів та магістрантів.  

Сприяти розвитку наукового співробітництва із закордонними і вітчизняними 

осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших 

завдань модернізації освітньої галузі на регіональному рівні.  

Підвищувати якість наукових досліджень, збільшувати кількість наукових розробок, 

що мають загальнодержавне визнання. 

Розширювати взаємодію Інституту з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування для розв’язання науково-дослідницьких завдань. 

Здійснювати організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних 

заходів різного рівнів, на яких висвітлюватимуться результати наукових розробок.  

Розширити на регіональному рівні науковий супровід науково-дослідної роботи та 

роботи експериментальних майданчиків. 

Поширювати наукові здобутки науково-педагогічних працівників. 

Оприлюднювати результати наукових досліджень у збірниках наукових праць, 

науково-практичних конференцій, наукових семінарів тощо.  

Забезпечити консультування та координацію експериментальної роботи, проєктної 

та інноваційної діяльності в закладах освіти області. 

Узгоджувати роботу відділів освіти області, експериментальних закладів освіти із 

впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес.  

Інформувати громадськість про результати наукової та інноваційної діяльності з 

метою сприяння участі закладів освіти у регіональних, загальнодержавних та міжнародних 

освітніх проєктах.  

Перспективи міжнародного співробітництва, партнерства з вітчизняними 

закладами освіти та громадськими організаціями  
Розширити спектр партнерських стосунків у галузі освіти і науки з метою 

інтеграції у світовий освітянський простір.  

Здійснювати розробку та реалізацію спільних освітянських проєктів, наукових 

досліджень, науково-практичних заходів різного рівня.  
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Забезпечувати впровадження світових практик підготовки фахівців в освітній сфері, 

обмін передовим досвідом проєктного підходу в організації роботи закладів освіти та 

співробітництво у сфері обміну сучасними методиками навчання.  

Розширити співпрацю в галузі публікацій наукових праць науково-педагогічними 

працівниками закладів-партнерів у збірках, журналах й монографіях.  

Сприяти залученню структурних підрозділів Інституту до участі в міжнародних 

грантових програмах.  

Здійснювати проведення на базі Інституту міжнародних заходів із проблем 

неперервної освіти, освіти дорослих, управління якістю освіти та інших напрямів, а також 

забезпечити участь професорсько-викладацького складу інституту у заходах організованими 

закладами партнерами у т.ч. за межами України;  

Посилити наукову та науково-педагогічну співпрацю з міжнародними фондами, 

науковими центрами, закладами освіти, установами та громадськими організаціями через 

залучення грантового фінансування всеукраїнських та міжнародних наукових проєктів. 

. 

Перспективи моніторингової діяльності 
Забезпечувати участь закладів освіти Сумської області в реалізації міжнародних, 

всеукраїнських порівняльних досліджень якості освіти. Здійснювати обласні тематичні 

моніторингові дослідження з метою відстеження тенденцій функціонування регіональної 

системи освіти; визначення освітніх досягнень та проблем, перспектив і напрямів розвитку 

галузі. 

Надавати методичні рекомендації за результатами моніторингових досліджень. 

Оприлюднювати результати моніторингових досліджень за допомогою різних 

засобів інформаційної комунікації. 

 

Перспективи організаційно-методичного супроводу зовнішнього незалежного 

оцінювання 
Інтенсифікувати організаційно-методичний супровід реалізації процесу зовнішнього 

незалежного оцінювання якості освіти у Сумській області. 

Організовувати та проводити зональні зустрічі з педагогічними колективами, 

випускниками закладів освіти щодо організаційно-методичних особливостей підготовки до 

участі та реалізації проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Продовжити практику проведення тематичних методичних порадників за запитами 

педагогічної громадськості районів, міст, ОТГ. 

Здійснювати аналітико-моніторингову діяльність за результатами проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників. 

Здійснювати координацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

навчальних досягнень випускників закладів освіти Сумської області за допомогою надання 

тематичної методичної, роз´яснювально-інформаційної, адресної допомоги. 

 

Перспективи діяльності психологічної служби 
Реалізовувати державну політику щодо діяльності психологічної служби, 

підвищувати якість здійснення організаційних, координуючих та навчально-методичних 

функцій у галузі практичної психології, соціальної педагогіки в закладах освіти Сумської 

області. 

Забезпечити експертну підтримку працівникам психологічної служби закладів освіти 

Сумської області. 

Запровадити нові форми просвітницької та консультативної роботи з підвищення 

психологічної культури всіх учасників освітнього процесу в закладах освіти та сім’ях. 

Забезпечити впровадження досягнень психологічної і соціально-педагогічної науки 

та кращого досвіду у практичну діяльність працівників психологічної служби. 
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Забезпечити якісну консультативно-методичну допомогу на замовлення закладів 

освіти, органів державного управління, органів управління освітою, методичних установ, 

окремих осіб. 

 

Перспективи діяльності ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

Реалізовувати державну політику щодо створення всебічної підтримки дітей з 

особливими освітніми потребами, дотримання їх прав на здобуття якісної освіти. 

Підвищувати рівень обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми 

потребами, у тому числі з інвалідністю, запобігати дискримінації, формувати позитивне 

ставлення до таких дітей та їх батьків. 

Здійснювати підвищення професійної компетентності педагогічних працівників 

інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання та соціалізації дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Забезпечити якісну консультативно-методичну допомогу з питань надання освітніх 

послуг дітям з особливими освітніми потребами керівникам та педагогічним працівникам 

закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, установ (закладів) соціального захисту 

населення, закладів охорони здоров’я, батькам (іншим законним представникам) дитини, 

посадовим особам обласних державних адміністрацій, представникам органів місцевого 

самоврядування та громадським об’єднанням. 

 

Перспективи інформаційно-видавничої діяльності  

Розширити сферу редакційно-видавничої діяльності шляхом продукування наукової 

інформації та репродукування фахових знань, основ педагогічних наук тощо.  

Оприлюднювати основні результати діяльності фахівців Інституту та педагогічних 

працівників Сумської області.  

Забезпечувати створення якісної освітньої продукції шляхом підвищення 

інформаційної складової освітніх досліджень, оприлюднення та обговорення педагогічною 

спільнотою наукових досягнень й інноваційних результатів.  

Здійснювати висвітлення результатів наукової, науково-педагогічної, науково-

організаційної діяльності Інституту та оприлюднення наукових результатів досліджень у 

власних періодичних інформаційних виданнях: журналі «Освіта Сумщини» та у 

регіональних, загальноукраїнських ЗМІ.  

Забезпечити прозорість та доступність інформації про діяльність Інституту, у тому 

числі й через постійну оперативну взаємодію з прес-службами органів державної влади та 

громадськими організаціями.  

 

Перспективи фінансово-господарської діяльності 
Створювати сприятливе середовище, інфраструктуру та умови для розвитку 

особистості викладачів, співробітників, слухачів, студентів. Розширити перелік платних 

освітніх та інших послуг, збільшити надходження фінансових ресурсів за рахунок джерел, 

незаборонених законодавством, а також раціональне та економне їх витрачання. 

Розробити соціальні програми, спрямовані на досягнення соціальних цілей: 

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, удосконалення системи морального й 

матеріального стимулювання працівників і студентів, підтримки осіб, які цього потребують, 

охорони праці, розвитку інфраструктури тощо. 

Удосконалювати матеріально-технічну базу з метою забезпечення сприятливих умов 

для навчання, побуту та праці слухачів, студентів і працівників з визначенням пріоритетних 

напрямів, етапності та концентрації фінансових і матеріальних ресурсів. 

Модернізовувати та закупляти сучасну комп’ютерну й офісну техніку для 

навчальних аудиторій та робочих місць працівників Інституту. 
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Державний заклад вищої освіти –  
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Єдина реєстраційна картотека – 

Єдина державна електронна база з питань освіти – 

Заклади освіти –  

Заклад вищої освіти – 

Заклад дошкільної освіти –  

Заклад загальної середньої освіти –  

Заклад позашкільної освіти –  

Заклад професійно-технічної освіти –  
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Засоби масової інформації –  

Зовнішнє незалежне оцінювання –  
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Президентові України –  

Національна академія педагогічних наук України –  

Нова українська школа –  

Обласна державна адміністрація – 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – 

Обласний інститут післядипломної освіти –  
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Сумський державний педагогічний університет – 

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека –  

Сумський обласний художній музей –  

Українська академія банківської справи – 

Університет менеджменту освіти – 

Управління навчальним закладом –  

Управління освіти і науки –  

Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки –

Харківський національний університет внутрішніх справ  

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти –  

Центр професійного розвитку педагогічних працівників - 
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НТП 

НМК  

НМЦ ПС 

НАДУ при 

Президентові України 

НАПНУ  

НУШ 

ОДА 

ОКР 

ОІППО 

ОПП 

ППД 

ПК 

П 

ПО 

ППО 

ПП 

РДА 

РМК 

р. (рр.) 

СШ 

СОНБ 

СумДПУ 

СОУНБ 

СОХМ 

УАБС 

УМО 

УНЗ 

УОН 

ФПКП 

ХНУВС 

ХРЦОЯО 

ЦПРПП 

ШСП 

 



367 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЗВІТ  
про роботу комунального закладу 

Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

за 2021 рік 
 

 

 

 

 
 

Підписано до друку 11.02.2022 р. 

Формат 60х84/8 

Гарнітура Times New Roman 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

НВВ КЗ СОІППО 

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5. 

Тел.: 0542 33- 0-67 

E-mail: osvita.soippo@sm.gov.ua 

 

 

 

Д

о

д 


