
1  

 

 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ  

В. о. ректора КЗ СОІППО 

  

___________ Юрій НІКІТІН  

 
ПЛАН РОБОТИ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

на 2022 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми, 2022 



2  

 

Схвалено та рекомендовано до друку вченою радою комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

23 грудня 2021 року, протокол № 11 

 

 

Упорядники:  

 

 

Нікітін Ю.О.  

 

 

 

– 

 

 

 

доктор історичних наук, доцент, в.о. ректора 

Грицай С.М.  – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи  

Панченко С.М.  – кандидат психологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи  

Удовиченко І.В.  – доктор педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи  

Івашина Л.П.  – кандидат наук з державного управління, доцент, старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної 

освіти та менеджменту, секретар вченої ради  

Петрова Л.Г.  – кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри освітніх та інформаційних технологій  

Головач Е.В.  – завідувач навчального відділу  

Сердюк О.П.  – завідувач навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку  

Пономаренко Т.О.  – кандидат педагогічних наук, завідувач науково-видавничого відділу  

Остапенко О.І  – завідувач навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного 

оцінювання  

Марухина І.В.  – завідувач навчально-методичного центру психологічної служби  

Дідоренко Ю.М.  – завідувач обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти  

Орлова Т.Г.  – завідувач бібліотеки  

Придатко О.О.  – головний бухгалтер  

 

 

 

 

 

План роботи комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти на 2022 рік / За заг. ред. 

С. М.Панченко. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2022. 259с. 



3  

 

ЗМІСТ 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 5 

 

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ……………………………………………………………………...... 6 

1.1. Структура КЗ СОІППО…………………………………………………………………………………………………………….... 6 

1.2. Регламент роботи КЗ СОІППО……………………………………………………………………………………………………… 7 

1.3. План засідань рад КЗ СОІППО …………………………………………………………………………………………………..… 9 

1.4. Співпраця з закладами освіти, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України……………….……. 16 
 

РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ…..….. 23 

2.1. Реалізація нормативно-правових документів……………………………………………………………………………….……... 23 
 

РОЗДІЛ ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ …………………………………………………………………………………………. 37 

3.1. Науково-практичні конференції, круглі столи КЗ СОІППО у 2022 році ………………………………………………………... 37 
 

РОЗДІЛ ІV. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………………………………………………………………………. 39 

4.1. Контингент осіб, споживачів освітніх послуг, на яких буде спрямована освітня діяльність………………………………...… 39 

4.2. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ СОІППО ……………………………. 45 

4.3. Упровадження сучасного змісту та різноманітних форм навчання слухачів, студентів………………………………………... 47 

4.4. Здійснення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації та стажування працівників галузі освіти ……………………..… 52 

4.5. Розробка нормативно-правового забезпечення освітньої діяльності…………………………………………………………….. 106 

4.6. Розробка навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності.………………………………………………………...… 138 

4.7. Навчально-методичні заходи з науково-педагогічними працівниками, навчально-допоміжним персоналом ………………. 153 
 

РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ…………………………………………………………………………………… 154 

5.1. Зміст науково-методичного супроводу педагогів області та форми організації науково-методичної роботи……………….. 154 

5.2. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими учнями…………………………………………………………………. 172 

5.3. Науково-методичний супровід організаційних форм проведення інтелектуальних конкурсів учнівської молоді та фахової 

майстерності педагогічних працівників………………………………………………………………………………………………… 
 

176 
 

РОЗДІЛ VІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ……………………………………………………………………………………………………... 178 

6.1. Науково-дослідна тема КЗ СОІППО…………………………………………………………………………………………..…… 178 

6.2. Апробація наукових та науково-методичних досліджень науково-педагогічних працівників ……………………………….. 183 

6.3. Експертно-аналітична діяльність: рецензування дисертацій, монографій, підручників, посібників, програм, збірників, 

авторефератів……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

184 

 



4  

РОЗДІЛ VІІ. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………..… 186 

7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю………………………………………………….…. 186 

7.2. Координація дослідно-експериментальної діяльності …….……………………………………………………………………... 189 

7.3. Стан ведення дослідно-експериментальної, інноваційної та проєктної діяльності в закладах освіти Сумської області ….... 193 

7.4. Науково-методичний супровід впровадження освітніх інновацій………………………………………………………..……… 196 
 

РОЗДІЛ VІІІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ……………………………….… 201 

8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти………………………………………………………………… 201 
 

РОЗДІЛ ІХ. КООРДИНАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЦПР ПП, 

ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ……………………………………………………………………………………………………... 
 

203 

9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

203 

9.2. Основні напрями діяльності та мережа Центрів професійного розвитку педагогічних працівників………………………….. 207 
 

РОЗДІЛ Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………………………………………………………………… 213 

10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, освітніми установами та громадськими організаціями……… 213 

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм та проєктів……………………………………………………………………….. 214 
 

РОЗДІЛ ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ……………………………………………………………………………… 215 

11.1. Моніторинг освітньої діяльності…………………………………………………………………………………………………... 215 

11.2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання…………………………………………………. 218 
 

РОЗДІЛ ХІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………………………………………… 226 

12.1. Робота бібліотеки…………………………………………………………………………………………………………………… 226 

12.2. Видавнича діяльність…………………………………………………………………………………………………………….… 229 

12.3. Виставкова діяльність……………………………………………………………………………………………………………… 233 
 

РОЗДІЛ ХІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ ОБЛАСТІ……………………………………. 235 

13.1. Робота навчально-методичного центру психологічної служби ………………………………………………………………… 235 
 

РОЗДІЛ ХІV. ДІЯЛЬНІСТЬ З ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ……………………………………………………………… 243 

14.1. Робота обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти………………………………………………………...… 243 
 

РОЗДІЛ ХV. ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ……………………………………………………….. 249 

15.1. Фінансово-господарська діяльність ………………………………………………………………………………………………. 249 
 

РОЗДІЛ ХVІ. ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ………………………………………………………. 252 
 

ОСНОВНІ СКОРОЧЕННЯ…………………………………………………………………………………………………………………... 258 



5  

ВСТУП 
Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – КЗ СОІППО, Інститут) є комунальним 

вищим навчальним закладом, заснований Сумською обласною радою, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, 

департаменту освіти і науки Сумської ОДА.  

Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України, наказами МОН України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської ОДА, розпорядчими 

документами ДОН Сумської ОДА, Статутом КЗ СОІППО, іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти і науки.  

 

Місія Інституту – забезпечення готовності працівників галузі освіти Сумської області до професійної самореалізації в умовах 

модернізації системи освіти через досягнення ними високого особистісного, професійного та науково-методичного рівня компетентності.  

 

Мета Інституту – удосконалення 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.  

Інститут надає освітню послугу у сфері вищої освіти «Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-

допоміжного персоналу в галузі освіти» та освітню послугу, пов’язану з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 

магістра (державна ліцензія МОН України на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаними із одержанням вищої освіти 

на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра Серія АЕ № 458495. Рішення про видачу ліцензії Акредитаційної комісії від 

03.06.2014 р., протокол № 109, наказ МОН України від 11.07.2014 р. № 2323 Л та Ліцензійної комісії від 23.06.2016 р., протокол № 9/1, 

наказ МОН України від 30.06.2016 р., № 1397-л). 

Відповідно до мети Інституту продовжується удосконалення системи післядипломної педагогічної освіти в Сумській області 

зумовлене впровадженням новітніх освітніх технологій навчання освітян відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних, 

технологічних трансформацій, а також численних 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.  
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РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЛЬНІСТЬ 
 

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. Регламент роботи КЗ СОІППО 

Таблиця 1.2.1 
 

№ 

з/п 
Термін Зміст роботи, форма проведення заходу 

Контингент, на потребу якого 

спрямована робота 
Місце проведення 

Відповідальні 

особи, 

організатори 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Щотижня Засідання ректорату Члени ректорату  КЗ СОІППО  Нікітін Ю.О.  

Організаційне заняття слухачів курсів підвищення кваліфікації Слухачі курсів  КЗ СОІППО  Панченко С.М. 

Головач Е.В. 

Інструктивно-методична нарада зі старостами груп слухачів 

курсів 

Старости груп  КЗ СОІППО  Пащенко О.К.  

Оперативні наради при проректорові Завідувачі НМ відділів та 

бібліотеки КЗ СОІППО  

КЗ СОІППО  Удовиченко І.В. 

Сердюк О.П. 

Остапенко О.І. 

Орлова Т.Г.  

2 Щомісяця Засідання вченої ради Члени ради  КЗ СОІППО  Нікітін Ю.О. 

Засідання науково-методичної ради Члени ради  КЗ СОІППО  Грицай С.М. 

Засідання кафедр Науково-педагогічні працівники КЗ СОІППО  Завідувачі кафедр 

Засідання навчально-методичних відділів Педагогічні працівники, 

методисти 

КЗ СОІППО  Завідувачі відділів 

Методичні порадники Методисти, учителі ЗЗСО КЗ СОІППО,  

ЗЗСО області 

Удовиченко І.В.  

методисти 

3 Раз на 

квартал 

Засідання обласних творчих груп Члени обласних творчих груп  КЗ СОІППО, ЗЗСО  

Сумської області  

Удовиченко І.В.  

методисти  

Методичні консиліуми, колоквіуми Методисти КЗ СОІППО  КЗ СОІППО  Удовиченко І.В.  

методисти 

Заняття обласних шкіл Методисти, учителі ЗЗСО  КЗ СОІППО, ЗЗСО  

Сумської області  

Удовиченко І.В.  

методисти 

Мобільні консультпункти Методисти, вчителі ЗЗСО  ЗЗСО  

Сумської області  

Удовиченко І.В.  

методисти 

Засідання експертної групи з психологічної експертизи 

діагностичного та корекційно-розвивального інструментарію, 

що використовується у закладах освіти Сумської області 

Практичні психологи, соціальні 

педагоги ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, ЗВО 

І-ІІ р.а.,представники 

громадських організацій 

НМЦ ПС  Марухина І.В. 

4 Раз на 

півріччя 

Засідання експертних груп з рецензування власних методичних 

розробок педагогів, які претендують на присвоєння педагогічних 

звань 

 

 

Науково-педагогічні, педагогічні 

працівники КЗ СОІППО, члени 

експертних груп  

КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 

Удовиченко І.В. 
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Засідання атестаційної комісії Педагогічні працівники, члени 

комісії  

КЗ СОІППО Нікітін Ю.О.  

Удовиченко І.В.  

Єшенко С.Ю.  

Засідання експертних груп з рецензування матеріалів передового 

педагогічного досвіду, схваленого на районному (міському) 

рівні 

Методисти, учителі ЗЗСО КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

Курган О.В.  

5 Раз на рік Засідання комісії зі схвалення власних методичних розробок 

педагогів, які претендують на присвоєння педагогічних звань 

Науково-педагогічні, педагогічні 

працівники, члени комісії  

КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 

Удовиченко І.В. 

Підготовка аналітичного та статистичних звітів за підсумками 

роботи протягом року 

Працівники КЗ СОІППО  КЗ СОІППО Нікітін Ю.О.  

Проректори  

Планування роботи інституту на календарний рік Працівники КЗ СОІППО  КЗ СОІППО Нікітін Ю.О.  

Проректори  
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1.3.План засідань рад КЗ СОІППО 

Таблиця 1.3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

План засідань вченої ради (ВР) КЗ СОІППО 

1 Січень Про затвердження річного плану підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ СОІППО 

на 2022 рік 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Панченко С.М.  

Про затвердження до друку науково-методичних матеріалів Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

2 Лютий Про організацію освітнього процесу інституту за дистанційною 

формою навчання у першому півріччі 2021-2022 н.р.: 

досягнення та проблеми 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Панченко С.М.  

Про затвердження плану профорієнтаційної роботи КЗ 

СОІППО на 2022 рік 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Панченко С.М., 

Івашина Л.П. 

 

Про затвердження до друку науково-методичних матеріалів Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

 

 

3 Березень Про багатовекторність діяльності кафедри теорії і методики 

змісту освіти 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

Про затвердження навчальних планів підготовки магістрів у 

КЗ СОІППО на 2022 – 2024 р. 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Панченко С.М.  

Про затвердження до друку науково-методичних матеріалів Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

 

 

4 Квітень Про основні фінансово-економічні показники КЗ СОІППО у 

2021 році та кошторис інституту на 2022 рік 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Придатко О.О.  

Про затвердження до друку науково-методичних матеріалів. Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

 

 

5 Травень Про співпрацю Інституту з освітніми закладами, науковими 

установами, організаціями 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Пономаренко Т.О.  
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Про результати роботи бібліотеки КЗ СОІППО Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Орлова Т.Г.  

Про затвердження до друку науково-методичних матеріалів. Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

6 Червень Про стан впровадження платних освітніх послуг КЗ СОІППО Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Панченко С.М.  

Про науково-методичний супровід розвитку соціально-

громадянських компетентностей педагогів НУШ 2021-2022 

н.р. 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Драновська С.В.  

Про затвердження до друку науково-методичних матеріалів. Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

7 Серпень Про підсумки виконання плану роботи КЗ СОІППО за перше 

півріччя 2022 р. 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 

Грицай С.М. 

Удовиченко І.В. 

Панченко С.М. 

 

Про затвердження навчально-тематичних планів курсів 

підвищення кваліфікації на ІІ півріччя 2022 року та робочих 

навчальних планів з підготовки магістрів 2022-2023 

календарних років 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Панченко С.М.  

8 Вересень Про звіт роботи державної екзаменаційної комісії Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л, 

Вознюк А.В. 

 

Про забезпечення ефективної діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів в умовах змін до підходів в організації 

інклюзивного навчання 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Дідоренко Ю.М.  

Про результати зовнішнього незалежного оцінювання в 

Сумській області у 2022 році 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Остапенко О.І.  

Про затвердження до друку науково-методичних матеріалів. Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

 

 

9 Жовтень Про організаційно-методичні та масові форми роботи з 

учнівською громадськістю та педагогами Сумської області у 

2022 році 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

Сердюк О.П. 

 

Про реалізацію сучасних парадигм освітньої діяльності 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту в 

умовах післядипломної педагогічної освіти 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

Про роботу спеціалістів психологічної служби щодо супроводу 

освітнього процесу в умовах Нової української школи  

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Марухина І.В.  

Про затвердження до друку науково-методичних матеріалів Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

 

 

10 Листопад Про організаційну діяльність кафедри психології Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  
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Про можливості використання рамки цифрових 

компетентностей для педагогів області 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Петрова Л.Г.  

Про функціонування центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників у Сумській області 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Удовиченко І.В.  

Про підсумки вступної кампанії у 2022 році Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Івашина Л.П.  

Про затвердження до друку науково-методичних матеріалів Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

11 Грудень Про затвердження звіту роботи КЗ СОІППО за 2022 

календарний рік 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 

Грицай С.М. 

Удовиченко І.В. 

Панченко С.М. 

 

Про затвердження плану роботи КЗ СОІППО на 2023 

календарний рік 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. 

Грицай С.М. 

Удовиченко І.В. 

Панченко С.М. 

 

Про результати моніторингових досліджень у Сумській області 

у 2022 році 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Остапенко О.І.  

Про затвердження Правил прийому до КЗ СОІППО у 2023 

календарному році 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Івашина Л.П.  

Про затвердження навчально-тематичних планів підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних кадрів Сумської області 

на І півріччя 2023 року 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Панченко С.М.  

Про затвердження до друку науково-методичних матеріалів 

 

Члени 

ВР 

Рішення ВР 15 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

 

План засідань науково-методичної ради (НМР) КЗ СОІППО 

1 Січень Про особливості організації та розбудови 

здоровʼязбережувальної компетентності в контексті 

лабораторії здоровʼяспрямованої освіти 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Успенська В. М.  

Про результати експертизи авторських навчальних програм, 

науково-методичних видань та методичної продукції 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.  

 

 

2 Лютий Про сучасний розвиток STEM-освіти і STEM-навчання в умовах 

діяльності науково-дослідної лабораторії 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Кода С. В.  

Про проблемно-ресурсний та індикативно-технологічний виміри 

післядипломної освіти 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Жук М. В.  

Про результати експертизи авторських навчальних програм, 

науково-методичних видань та методичної продукції 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.  
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3 Березень Про сучасні освітні інструменти для вчителів Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Посна Л. В.  

Про результати експертизи авторських навчальних програм, 

науково-методичних видань та методичної продукції 

 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.  

 

 

4 Квітень Про формування ключової компетентності «навчання впродовж 

життя» в учнів закладів загальної середньої освіти на уроках 

«Технології» (трудове навчання) 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Коренева І. В.  

Про мовну компетенцію як складову професійної компетентності 

вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Чхайло Л. М.  

Про результати експертизи авторських навчальних програм, 

науково-методичних видань та методичної продукції 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.   

5 Травень Про роль соціокультурного компоненту при викладанні 

іноземної мови 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Клюніна Н. В.  

Про вивчення особливостей мовленнєвої функції сучасних дітей 

закладів загальної середньої освіти (дослідження лабораторії 

інклюзивного та інтегрованого навчання) 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Прядко Л. О.  

Про особливості здійснення науково-методичної допомоги 

практичним психологам Сумської області 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.   

Про результати експертизи авторських навчальних програм, 

науково-методичних видань та методичної продукції 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.  

 

 

6 Червень Про цифрові технології для створення аудіовізуального контенту Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Наконечна Л. М.  

Про методичний супровід формування професійної 

компетентності вчителів біології у системі післядипломної освіти 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Кісільова М. В.  

Про участь науково-педагогічних працівників КЗ СОІППО у 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-

практичних та науково-методичних заходах у І півріччі 2022 

року 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Пономаренко Т. О.  

Про результати експертизи авторських навчальних програм, 

науково-методичних видань та методичної продукції 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.  

 

 

7 Вересень Про екскурсійний метод навчання: історія, досвід, перспективи Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Кудінов Д. В.  

Про результати експертизи авторських навчальних програм, 

науково-методичних видань та методичної продукції 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.   

8 Жовтень Про стратегії інтегрованого навчання в методичній скарбничці 

педагога 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Гиря О. О.  

Про результати експертизи авторських навчальних програм, 

науково-методичних видань та методичної продукції 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.   
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9 Листопад Про спрямування методичного супроводу діяльності заступників 

директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної 

середньої освіти на оволодіння управлінськими 

компетентностями курівництва Нової української школи 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Іващенко І. І.  

Про результати діяльності роботи бібліотеки у 2022 році Члени 

НМР 

 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Орлова Т. Г.  

Про інноваційну діяльність у закладах освіти Сумської області Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Пономаренко Т. О.  

Про особливості науково-дослідної діяльності кафедри 

психології 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.  

Про результати експертизи авторських навчальних програм, 

науково-методичних видань та методичної продукції 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.  

10 Грудень Про результати зовнішніх освітніх оцінювань у Сумській області 

у 2022 році 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Остапенко О. І.  

Про затвердження Плану роботи науково-методичної ради КЗ 

СОІППО на 2023 рік 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Грицай С. М. Пономаренко 

Т. О. 

Про участь науково-педагогічних працівників КЗ СОІППО у 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-

практичних та науково-методичних заходах у ІІ півріччі 2022 

року 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Пономаренко Т. О.  

Про результати експертизи авторських навчальних програм, 

науково-методичних видань та методичної продукції 

Члени 

НМР 

Рішення НМР 12 КЗ СОІППО Вознюк А. В.   

 

План засідань ради факультету (РФ) підвищення кваліфікації та перепідготовки  

1 Січень Про виконання індивідуальних планів роботи викладачів 

факультету у ІІ півріччі 2021 р. 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Зав. кафедр  

Про затвердження плану роботи факультету підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л., 

заст.голови ради 

факультету 

 

Про зазначення у додатку диплому магістрів інформації про 

відзнаки 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Зав. випускових 

кафедр 

 

Про затвердження збірника статей студентів магістратури «Від 

творчого пошуку до професійного зростання» 

  

Члени  

РФ 

Збірник 

статей 

студентів 

13 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л., 

заст.голови ради 

факультету 

 

2 Лютий Про стажування викладачів ЗВО І-ІІ рівня акредитації, 

методистів районних (міських) відділів освіти та магістрантів 

денної форми навчання 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Зав. кафедр  
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 Медіаосвітня складова нового державного стандарту: 

медіатекст 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО 

 

Подліняєва О.О.  

3 Березень Про результати роботи над науковою темою викладача Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Логвиненко Ю.В.   

Про особливості організації та проведення стажування 

студентів заочної форми навчання 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Зав. випускових 

кафедр  

 

4 Квітень  Про організацію студентського самоврядування Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Декан ФПКП  

Індикатори функціональної грамотності вчителя Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Дудко Н.В.   

5 Травень Про підготовку до ДЕК на факультеті підвищення кваліфікації 

та перепідготовки 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Декан ФПКП  

Про підготовку до друку збірника наукових праць магістрантів 

«Актуальні проблеми сучасної науки» 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Декан ФПКП  

Про організацію профорієнтаційної роботи на факультеті 

підвищення кваліфікації та перепідготовки 

Члени  

РФ 

Рішення 14 КЗ СОІППО Івашина Л. відп. секр. 

прийм.комісії 

 

Про зазначення у додатку диплому магістрів інформації про 

відзнаки 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Зав. випускових 

кафедр 

 

6 Червень Звіти про роботу кафедр факультету за І півріччя 2022 р. Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Зав.  кафедр  

Звіт про роботу факультету за І півріччя 2022 р. Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Декан ФПКП   

Про результати екзаменаційної сесії студентів факультету за І 

півріччя 2022 р. 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Зав. випускових 

кафедр 

 

Про ефективність упровадження курсів за вибором 

«Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими потребами в умовах інклюзивної освіти» 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Троіцька М.Є.  

7 Серпень Про схвалення навчально-тематичних планів підвищення 

кваліфікації на ІІ півріччя 2022 р. 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Декан ФПКП  

Про затвердження робочих програм підвищення кваліфікації та 

перепідготовки на 2022-2023 к.р. 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Декан ФПКП  

Про реалізацію Концепції НУШ у початковій освіті (з досвіду 

роботи) 

Члени  

РФ 

 13 КЗ СОІППО Декунова З.В.  
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8 Вересень Про надання індивідуального графіку відвідування занять 

студентам денної форми навчання 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Декан ФПКП   

Про затвердження тематики магістерських робіт студентів за 

спеціальністю 073 Менеджмент, 011 Освітні, педагогічні науки, 

053 Психологія. 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Зав. випускових 

кафедр 

 

Про  план наукової роботи студентів; Про план виховної роботи 

факультету 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Декан ФПКП  

9 Жовтень Про організацію діяльності «STEM-школи» для закладів освіти 

області 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Кода С.В.  

Підвищення кваліфікації керівних кадрів області у контексті 

реформування  галузі та особливостей  регіонального 

замовлення 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Перлик В.В.  

10 Листопад Реалізація курсу «Технологія розвитку навичок 4к в умовах 

НУШ» в системі підвищення кваліфікації педагогів різних 

спеціальностей 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Сидоренко Н.В.  

Про підготовку до стажування студентів денної форми навчання Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Зав. випускових 

кафедр  

 

Про підсумки вступної кампанії 2022 р. Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Зав.  кафедр  

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної 

вправності «Бобер»: досвід Сумської області 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Павленко І.М. 

 

 

  11 Грудень Про результати екзаменаційної сесії студентів факультету за ІІ 

півріччя 2022 р. 

Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Зав. випускових 

кафедр 

 

Про затвердження звіту роботи ради факультету за 2022 р. Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Декан ФПКП  

Про затвердження плану роботи ради факультету на 2023 р. Члени  

РФ 

Рішення 13 КЗ СОІППО Декан ФПКП  
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1.4. Співпраця з закладами освіти, освітніми установами та громадськими організаціями  

Таблиця 1.4.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 Протягом 

року 

Реалізація науково-

педагогічного 

проєкту «ІНТЕЛЕКТ 

УКРАЇНИ» 

Педагогічні 

працівники  

Семінари, наради, 

вебінари 

50 КЗ СОІППО Грицай С. М.. Заклади освіти 

області учасники 

проєкту 

П
р

ес
-р

ел
із

 

Кафедра психології 

1 Червень 

2022 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Психологічні 

координати розвитку 

особистості: реалії та 

перспективи» 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

педагоги, 

психологи 

Програма 

конференції, 

доповіді, тези, 

проведення  

майстер-класів  

100 Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені 

В. Г. Короленка 

Вознюк А. В. Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В. Г. Короленка 

 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

1 2022 Міжнародний 

конкурс з Web 

дизайну, 

комп’ютерної графіки 

та анімації 

Учні 1-11-х 

класів, ЗНЗ, 

1-2-х курсів 

ПТНЗ, ВНЗ 

Участь у конкурсі Близько 

900 чол. 

Вінницька 

академія 

неперервної 

освіти 

Ніколаєнко М. С. МОН України 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 



17  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 29.09.2022 Обласний семінар-

нарада районних 

координаторів 

Міжнародного 

конкурсу з 

інформатики «Бобер» 

 

Учні 2-11 

кл. 

Пам’ятка щодо 

проведення 

конкурсу «Бобер-

2021» 

Близько 

4 тис. 

Навчальні 

заклади області 

Павленко І. М. Міжнародний 

комітет «БЕБРАС»,  

Львівський фізико-

математичний ліцей 

при ЛНУ ім. 

І.Франка П
р

ес
-р

ел
із

и
 

Кафедра соціально гуманітарної освіти 

1 Квітень 

2022 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція: 

«Краєзнавчі діалоги:  

Україна у сув’язі 

тисячоліть»» 

Освітяни, 

науковці 

Програма 

конференції,  

доповіді, 

тези, проведення  

майстер-класів 

70  КЗ СОІППО Драновська С. В. МОН України, 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

комунальний заклад 

Сумської обласної 

ради Сумський 

обласний 

краєзнавчий музей, 

комунальний заклад 

Сумський обласний 

художній музей 

імені Никанора 

Онацького 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

2 Протягом 

року 

Всеукраїнський 

семінар Історія 

Голокосту: «Україна і 

світ» 

Освітяни, 

науковці 

Програма семінару, 

майстер- класи 

30 Український 

інститут 

вивчення 

Голокосту 

«Ткума» 

Драновська С. В. МОН України, 

НАПН України 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

3 Протягом  

року 

Всеукраїнський 

семінар-зустріч: 

«Зміст, методика та 

логістика організація 

онлайн курсів» для 

вчителів 

громадянської освіти 

Освітяни, 

науковці 

Програма курсів, 

майстер- класи 

100  Асоціація 

«Нова доба»  

Драновська С. В. МОН України, 

громадська 

активність 

«Долучайся» 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

4  Протягом 

року 

Координатори НУШ Освітяни, 

науковці 

Програма курсів, 

майстер- класи 

Близько  

2 тис. 

КЗ СОІППО Драновська С. В. 

Клюніна Н. В, 

Логвиненко Ю. В.  

МОН України, 

Британська Рада в 

Україні, Гете 

Інститут 

П
р

ес
-

р
ел

із
и
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Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Протягом 

року 

Упровадження 

проєкту «Школи 

здоров’я» 

Методисти,  

педагогічні 

працівники  

закладів 

освіти – 

Шкіл 

здоров’я  

Методичні 

рекомендації 

300 Сумська 

область 

Успенська В. М. ДОН Сумської 

облдержадміністрації 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

2 Протягом 

року 

Упровадження 

проєкту «Безпечна, 

дружня до дитини» 

Методисти,  

педагогічні 

працівники   

ЗЗСО – 

Шкіл, 

дружніх до 

дитини 

Методичні 

рекомендації 

100 Сумська 

область 

Успенська В. М. 

Сидоренко І. В. 

ГО «Дитячий фонд 

«Здоров’я нації через 

освіту» 

Державна служба 

якості освіти в 

Сумській області П
р

ес
-р

ел
із

и
 

3 Протягом 

року 

Координація 

діяльності закладів 

освіти й підготовка 

педагогів з 

упровадження 

навчального курсу 

«Уроки здорового 

харчування» 

Педагогічні 

працівники   

ЗЗСО  

Електронний 

збірник 

500 Сумська 

область 

Успенська В. М. ДОН Сумської 

облдержадміністрації 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

4 Протягом 

року 

Координація 

діяльності закладів 

освіти й підготовка 

педагогів з 

упровадження 

навчального курсу 

«Захисти себе від 

ВІЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічні 

працівники   

ЗЗСО / 

професійної 

(професійно

-технічної) 

освіти 

Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів. 

Сертифікат про 

проходження 

навчання 

100 Сумська 

область 

Успенська В. М. ГО «Дитячий фонд 

«Здоров’я нації 

через освіту» 

П
р

ес
-р

ел
із

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Протягом 

року 

Координація 

діяльності закладів 

освіти й підготовка 

педагогів з 

упровадження 

проєкту (навчального 

курсу) «Вчимося 

жити разом»  

Педагогічні 

працівники  

ЗЗСО 

Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів. 

Сертифікат про 

проходження 

навчання 

200 Сумська 

область 

Успенська В. М. ГО «Дитячий фонд 

«Здоров’я нації 

через освіту» 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

6 Протягом 

року 

Координація проєктів 

«Маршрут безпеки» 

та «Футбол – чесна 

гра» 

Педагогічні 

працівники  

ЗЗСО 

Методичні 

рекомендації 

25 Сумська 

область 

Успенська В. М. Німецьке товариство 

міжнародного 

співробітництва 

(GIZ) 

П
р

ес
-

р
ел

із
и

 

7 Протягом 

року 

Наукове 

консультування з 

упровадження 

здоров’язбережу-

вальної технології 

«Навчання в русі» 

Педагогічні 

працівники   

ЗЗСО  

Методичні 

рекомендації 

30 Сумська 

область 

Успенська В. М. 

Сидоренко І. В. 

Інститут модернізації 

змісту освіти МОН 

України 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

8 Протягом 

року 

Розвиток 

психологічної 

компетентності 

особистості зі 

здоров’яспрямованої 

освіти 

Методисти,  

педагогічні 

працівники  

ЗЗСО 

Методичні 

рекомендації 

200 Сумська 

область 

Успенська В. М. 

Сидоренко І. В. 

Управління (відділи) 

освіти об’єднаних 

територіальних 

громад 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

9 Протягом 

року 

Підготовка 

навчального курсу 

«Репродуктивне 

здоров’я та 

відповідальна 

поведінка учнівської 

молоді» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічні 

працівники   

ЗЗСО / 

ЗПТО 

Програма 100 Сумська 

область 

Успенська В. М. Міжнародний 

благодійний фонд 

«Здоров’я жінки і 

плану сім’ї»   

П
р

ес
-р

ел
із

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Протягом 

року 

Забезпечення 

наукового, 

методичного та 

організаційного 

супроводу 

здоров’яспрямованої 

діяльності, створення 

безпечного здорового 

освітнього середовища 

в системі дошкільної, 

загальної середньої, 

професійної 

(професйно-технічної), 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Методисти,  

педагогічні 

працівники  

Сумської 

області 

Резолюція, рішення, 

методичні 

рекомендації 

1000 Сумська область Успенська В. М. 

Сидоренко І. В. 

Управління (відділи) 

освіти об’єднаних 

територіальних 

громад 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

11 Протягом 

року 

Проведення 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Педагогічні 

працівники  

ЗЗСО, учні  

Інформаційно-

аналітичні матеріали 

900 Сумська область Удовиченко І. В. Інститут модернізації 

змісту освіти МОН 

України 

П
р

ес
-р

ел
із

 

12 Протягом 

року 

Проведення 

Всеукраїнських 

педагогічних конкурсів 

(«Учитель року») 

Педагогічні 

працівники  

ЗЗСО 

Інформаційно-

аналітичні матеріали 

400 Сумська область Удовиченко І. В. Інститут модернізації 

змісту освіти МОН 

України 

П
р

ес
-р

ел
із

 

13 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 

райдержадміністра-

цій, міських рад 

П
р

ес
-р

ел
із

 

14 Протягом 

року 

Українсько-естонській 

освітній проєкт 

«Міксіке в Україні»  

МОН України, OU 

MIKSIKE 

 

 

 

 

Учні, 

учителі 

ЗЗСО  

Методичні 

рекомендації 

400 Сумська область Удовиченко І. В. OU MIKSIKE, 

МОН України 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Протягом 

року 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України 
Учні, 

учителі 

ЗЗСО  

Публікація 

тематичних 

збірників, статей 

10 м. Київ Удовиченко І. В. МОН України 

П
р

ес
-р

ел
із

 

16 Протягом 

року 

Інститут педагогіки 

НАПН України 
Учні, 

учителі  

ЗЗСО  

Участь у 

конференціях, 

нарадах; публікації 

в тематичних 

збірниках 

100 м. Київ Удовиченко І. В. МОН України 

П
р

ес
-р

ел
із

 

17 Протягом 

року 
Керівництво науково-

дослідною діяльністю 

викладачів кафедри 

ТМЗО 

Педагогічні 

працівники   

кафедри 

Інформаційно-

аналітичні 

матеріали 

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

ГНПУ ім. 

О. Довженка  

СДПУ  

ім. А. Макаренка П
р

ес
-р

ел
із

и
 

18 Протягом 

року 
Організація і 

проведення науково-

методичних заходів 

та навчальних занять 

для слухачів курсів 

підвищення 

кваліфікації з ОМ 

Учителі 

мистецтва, 

образотвор-

чого 

мистецтва 

Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів 

60 КЗ СОІППО Сєрих Л. В. Сумський художній 

музей імені 

Н. Онацького, 

Сумське вище 

училище мистецтв і 

культури ім. 

Д. Бортнянського, 

Сумська обласна 

наукова бібліотека 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

19 Протягом 

року 
Організація і 

проведення 

навчальних занять 

для слухачів курсів 

підвищення 

кваліфікації різних 

категорій 

Педагоги 

різних 

спеціальнос

тей 

Підвищення 

загальнокультурної 

компетентності 

педагогів 

150 КЗ СОІППО Сєрих Л. В. Сумський художній 

музей імені 

Н. Онацького 

Сумська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека П
р

ес
-р

ел
із

и
 

20 Протягом 

року 
Організація і 

проведення 

навчальних занять 

для слухачів курсів 

підвищення 

кваліфікації 
 

 

 

 

Бібліотекарі 

різних 

закладів 

освіти 

Підвищення 

професійної 

компетентності 

бібліотекарів 

67 КЗ СОІППО Сєрих Л. В. Сумська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека, Сумська 

бібліотека ім. 

Т. Шевченка 

П
р

ес
-р

ел
із

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Протягом 

року 

Упровадження 

Регіонального 

інноваційного проєкту 

«Теорія і методика 

взаємодії закладів 

загальної середньої та 

позашкільної освіти в 

естетичному вихованні 

дітей та учнівської 

молоді» 

Учасники 

проєкту 

Методичні 

рекомендації  

200 КЗ СОІППО Сєрих Л. В. Заклади освіти, 

учасники проєкту, 

Сумська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

22 Листопад 

2022 

Регіональний науково-

практичний семінар 

«Формування 

критичного мислення в 

процесі освітньої 

діяльності в контексті 

Концепції НУШ» 

Учасники 

семінару 

Збірник матеріалів 

семінару 

150 Глухів 

 

Сєрих Л. В. Глухівський НПУ 

імені О. Довженка 

П
р

ес
-р

ел
із

и
 

23 Протягом 

року 

Засідання експертної 

ради стейкхолдерів за 

освітніми програмами 

Викладачі 

ЗВО, 

студенти 

Освітньо-професійні 

програми підготовки 

вчителів за 

спеціальністю 014 

Середня освіта 

(Хімія) рівнів 

Бакалавр і Магістр 

10 

 

СумДПУ імені 

А.С. Макаренка 

Бабенко О. М., 

завідувачка 

кафедри  

Коростіль Л. А. 

К
о

р
ег

у
в
ан

н
я
 

о
св

іт
н

іх
 

п
р

о
гр

ам
, 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії
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РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ 
Таблиця 2.1.1 

2. 1. Реалізація нормативно-правових документів 

№ 

з/п 
Нормативний документ Очікувані результати 

Напрям діяльності  

КЗ СОІППО 

 

1 2 3 4 

Закони України 

1 «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами від 

02.11.2021 № 1838-IX  

забезпечення нормативно-правового регулювання відносин у 

системі загальної середньої освіти 

Освітня 

Організаційно- управлінська  

Науково-методична 

Інформаційно-видавнича 

2 «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII зі змінами від  від 

02.11.2021  № 1838-IX  

забезпечення нормативно-правового регулювання відносин у 

системі вищої освіти 

Освітня 

Організаційно- управлінська  

Науково-методична 

Інформаційно-видавнича 

3 «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX 

зі змінами від від 02.11.2021 № 1839-IX 

забезпечення нормативно-правового регулювання відносин у 

системі загальної середньої освіти 

Освітня  

Організаційноуправлінська 

Науково-методична 

4 «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-Ш зі змінами 

від від 05.11.2020 № 978-IX 

забезпечення нормативно-правового регулювання відносин 

у системі дошкільної освіти 

Освітня 

Науково-методична 

5 «Про управління об’єктами державної власності» від 22.07.2020 

№ 8-р(I)/2020  

приведення установчих документів інституту у відповідність з 

вимогами законодавства 

Організаційно- управлінська 

Фінансово-господарська 

6 «Про ліцензування видів господарської діяльності»  від 

02.03.1915 № 222-VIII зі змінами від 30.09.2020 № 931-IX  

прийняття рішень щодо отримання ліцензій Організаційно-управлінська  

Освітня 

7 «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР зі змінами  від  від 

15.07.2021 № 1667-IX 

погодження графіку відпусток, складання графіка щорічних 

відпусток 

Організаційно- управлінська 

Фінансово-господарська 

8 «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII зі 

змінами від  від 15.07.2021 № 1667-IX 

підрахунок стажу та підготовки відповідних документів 

дотримання чинного законодавства 

Організаційно- управлінська 

Фінансово-господарська 

9 «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII зі змінами від 

від 15.07.202 № 1667-IX 

проходження вступного інструктажу з охорони праці та 

пожежної безпеки 

Організаційно-управлінська 

10 «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV в 

редакції від 16.10.2012 № 5460-VI 

забезпечення, формування та реалізація єдиної державної 

інноваційної політики 

Наукова та інноваційна 

11 «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015  

№ 848-VIII зі змінами від  30.03.2021 № 1369-IX 

 

створення умов для наукової і науково-технічної діяльності Наукова та інноваційна 
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1 2 3 4 

12 «Про авторське право і суміжні права» від23.12.1993 № 3793-XII 

зі змінами від  15.07.2021 № 1667-IX 

охорона особистих немайнових прав і майнових прав авторів та 

їх правонаступників 

Наукова та інноваційна 

Організаційно- управлінська 

Фінансово-господарська 

13 «Про захист персональних даних» 01.06.2010 № 2297-VI зі 

змінами від 18.11.2021 № 1907-IX 

захист і обробка персональних даних, дотримання 

законодавства 

Організаційно-управлінська 

14 «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939 зі 

змінами від 09.04.2015 № 319-VIII зі змінами  від 08.09.2021 № 

1723-IX  

надання відповідей на запити Організаційно- управлінська 

15 «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII зі 

змінами від 03.07.2018 № 2475-VIII зі змінами  від 17.11.2021  № 

1893-IX  

забезпечення реалізації державної політики у сфері дії 

відповідного закону 

Організаційно- управлінська 

16 «Про державні нагороди України» 16.03.2000 № 1549-III зі 

змінами  від 24.09.2021 № 1786-IX  

порушення клопотання щодо нагородження державними 

нагородами наукових, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників 

Організаційно- управлінська 

17 «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-Ш зі 

змінами від 27.04.2021  № 1414-IX  

аналіз умов для доступності до позашкільної освіти в регіонах Освітня 

Науково-методична 

18 «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства» від 

20.06.2012 № 4988-VI 

підвищення рівня обізнаності педагогічних працівників з питань 

захисту дітей від сексуального насильства 

Освітня 

Науково-методична 

19 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

11.10.2018 № 1105-XIVзі змінами від  05.11.2021  № 1871-IX  

оформлення лікарняних листів забезпечення оформлення 

лікарняних листів 

Організаційно- управлінська 

Фінансово-господарська 

20 «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщенихосіб» 

від 27.03.2018 № 1706-VII зі змінами  від 14.07.2021 № 1646-IX  

створення умов для здобуття освіти для внутрішньо 

переміщених осіб 

Освітня 

21 «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус» від 05.11.2021  № 1871-IX  

перелік документів, що посвідчують особу Організаційно-управлінська 

22 «Про публічні електронні реєстри» від 18.11.2021 № 1907-IX встановлення  правові, організаційні і фінансові засади 

створення та функціонування публічних електронних реєстрів з 

метою захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб 

під час створення, зберігання, оброблення та використання 

інформації у публічних електронних реєстра 

Організаційно- управлінська 

Наукова та інноваційна 

Освітня 

Науково-методична 

Фінансово-господарська 

 

Укази Президента України 

1 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 № 

489⁄95 

підвищення статусу педагогів, ознайомлення з кращим 

педагогічним досвідом 

Науково-методична 

2 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості» від 22.03.2002 

N 284/2002 

виявлення та підтримка творчо обдарованої молоді, підвищення 

статусу педагогів 

Науково-методична 

3 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді ім. Тараса Шевченка» від 30.09.2010 № 
928/2010 

виявлення та підтримка творчо обдарованої молоді, підвищення 

статусу педагогів 

Науково-методична 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2148-19
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4 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих  

умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями» від 18.12.2007№ 1228/2007 

сприяння удосконаленню системи підготовки та перепідготовки 

педагогічних працівників з урахуванням особливих освітніх та 

реабілітаційних потреб дітей раннього та дошкільного віку 

Освітня 

Науково-методична 

5 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої 

молоді» від 24.04.2000 № 612/2000 

забезпечення фінансування всеукраїнських учнівських і 

студентських олімпіад, творчих конкурсів, змагань 

Освітня 

Науково-методична 

6 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року» від 25.06.2013 №344/2013 

проведення курсової підготовки для керівних та 

педагогічних кадрів позашкільної освіти 

Освітня 

Науково-методична 

7 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 

освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926/2010 

забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного 

розвитку освіти в Україні, підвищення ї якості та 

доступності, інтеграції до європейського освітнього 

простору із збереженням національних досягнень і традицій 

Освітня 

Науково-методична 

8 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

14 травня 2021 року «Про Стратегію людського розвитку» від 

02.06.2021 р. № 225/2021 

реалізація  основних завдань у сфері людського розвитку як 

напряму забезпечення національної безпеки України, а 

також індикатори досягнення цілей, що забезпечують 

можливість проведення моніторингу, ефективного 

планування, належного оцінювання соціальних інвестицій у 

людський потенціал. 

Організаційно- управлінська  

Освітня 

Науково-методична 

 

Постанови Верховної Ради України, рішень Комітетів ВРУ 

1 «Про затвердження Положення про Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. 

Тараса Шевченка» від 01.06.2011 № 571 

виявлення та підтримка творчо обдарованої молоді, підвищення 

статусу педагогів 

Науково-методична 

2 «Про затвердження Положення про Міжнародний мовно- 

літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. 

Тараса Шевченка» від 01.06.2011 № 571 

виявлення та підтримка творчо обдарованої молоді, підвищення 

статусу педагогів 

Науково-методична 

3 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 

07.07.2021 № 53№ 762  

запровадження освітніх програм і навчальних планів за 

узгодженими переліками та ліцензованими обсягами 

Освітня 

4 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу» 

від 11.07.2007 № 926 зі зміна  від 07.07.2021 № 745-р  

забезпечення підготовки вчителів на всіх ступенях ЗНЗ з 

проблеми ВІЛ/СНІДу та толерантного ставлення до ВІЛ-

інфікованих до повного охоплення підготовленими педагогами 

всіх навчальних закладів 

Освітня 

Науково-методична 

5 «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  03.11.2021 № 1132  

забезпечення нормативно-правового регулювання відносин 

щодо переліку платних послуг, які можуть надаватися 

державними навчальними закладами, іншими установами та 

закладами освіти 

Організаційно- управлінська  

Освітня 

Фінансово-господарська 

6 «Про встановлення розміру доплати за окремі 

видипедагогічної діяльності» від 25.08.2004 № 1096 зі змінами 

від 14.02.2018 № 72 

поліпшення умов оплати праці працівників Організаційно- управлінська 

Фінансово-господарська 
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7 «Про внесення змін до Порядку виплати надбавок за вислугу 

років педагогічним та науково-педагогічним працівникам 

навчальних закладів і установ освіти» від 25.08.2004. № 1089 

поліпшення умов оплати праці працівників Організаційно- управлінська 

Фінансово-господарська 

8 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 

21.08.2013 № 607 

удосконалення змісту освіти Освітня 

Науково-методична 

9 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу 

освіту» від 05.12.2014 № 726 зі змінами від  17.11.2021  № 1195 
дотримання вимог нормативно-правових актів щодо порядку 

оголошення конкурсів на заміщення посад керівників вищих 

навчальних закладів 

Організаційно- управлінська 

10 «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 від  

формування державного замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

Освітня  

Організаційно- управлінська 

11 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-

конструкторських робіт і дисертацій» від 03.03.1992   № 162 зі 

змінами від 25.11.2015 №1027 

державна реєстрація науково-дослідних, дослідно- 

конструкторських робіт і дисертацій 

Наукова та інноваційна 

12 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти» від 25.08.2004  № 1095 зі 

змінами від  24.11.2021 № 1232   

забезпечення організаційно-методичний супроводу зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти 

Організаційно-методичний 

супровід ЗНО  

Моніторингова 

13 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» від 

31.12.2005 № 1312 зі змінами від 22.08.2018 № 624 

забезпечення організаційно-методичний супроводу зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти 

Організаційно-методичний супровід 

ЗНО 

 Моніторингова 

14 «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  

використання в роботі Організаційно- управлінська 

Фінансово-господарська 

15 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» від 

05.01.2021 № 1  

використання в роботі Організаційно- управлінська 

16 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 

навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 

закладах та вищих професійнихучилищах» від 09.08.2001 № 978 

зі змінами від  24.03.2021 № 255  

використання для підготовки матеріалів до акредитаційної 

експертизи освітніх програм 

Освітня 

17 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо 

підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на 

період до 2017 року» від 16.12.2015 № 1094 зі змінами від 

20.12.2017 № 1090 

надання переселеним громадянам допомоги щодо подолання 

психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної 

адаптації 

Освітня 

Науково-методична  

Психологічна служба 
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18 «Про внесення змін до пункту 2 додатка до Комплексної 

державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та 

реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції в інші регіони України, на період 

до 2017 року» від 20.12.2017 № 1090 

надання переселеним громадянам допомоги щодо подолання 

психофізіологічних травм, стресового стану, соціальної 

адаптації 

Освітня 

Науково-методична  

Психологічна служба 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

1 «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні 

якості освіти PISA-2021» від 09.12.2020  № 1539-р   

забезпечення участі річних підлітків у міжнародному 

порівняльному дослідженні  якості освіти 

Моніторингова  

Освітня 

Міжнародне співробітництво та 

партнерство 

2 «Про затвердження плану заходів на 2018-2021 роки щодо 

реалізації Стратегії державної міграційної політики України 

на період до 2025 року» від 29.08.2018 р. № 602-р 

сприяння успішній адаптації біженців та осіб, які потребують 

захисту, в українське суспільство 

Психологічна служба 

3 «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 

забезпечення реалізації проведення реформи загальної 

середньої освіти 

Організаційно- управлінська  

Освітня  

Наукова та інноваційна 

Науково-методична 

Психологічна служба 

4 «Деякі питання дистанційного обслуговування розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів» від 15.11.2017 № 816-р 

інформування щодо переведення розпорядників 

(одержувачів) коштів Державного бюджету на дистанційне 

обслуговування через систему «Клієнт казначейства-

Казначейство» з 1 січня 2018 року 

Фінансово-господарська 

5 «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 

реалізація плану заходів щодо запровадження Концепції 

«Нової української школи» 

Освітня 

Науково-методична 

6 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний 

центр» від 12.07.2017р. №545 зі змінами від 21.07.2021  № 765   

реалізація створення інклюзивно-ресурсного центру Освітня  

Психологічна  служба 

7 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки 

інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» від 

22.08.2018 р. № 617 

визначення порядку утворення ресурсного центру підтримки 

інклюзивної освіти, основних засад його  діяльності, правовий 

статус, порядок його припинення 

Освітня 

Психологічна служба 

8 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 грудня 2015 р. № 1187«Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»» від 

24.03.2021 № 365  

прийняття рішень щодо отримання ліцензій відповідно до 

змін Ліцензійних умов 

Організаційно- управлінська 

Освітня 
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9 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 

розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 

роки» від 30 січня 2019 р. № 37-р  зі змінами від  05.02.2020 № 

123 

оптимізація послуг з використанням системи електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 

Організаційно- управлінська 

10 «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної 

програми національно-патріотичного виховання на період до 

2025 року»  від 09.10.2020 №1233-р 

підвищення рівня національно-патріотичної свідомості 

учасників освітнього процесу, визначення першочергових і 

перспективних заходів, спрямованих на формування свідомої 

дієвої громадянської позиції 

Освітня 

Науково-методична 

11 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 

людського розвитку на 2021-2013 роки! від 09.12.2021 р. № 

1617-р 

реалізація  основних завдань у сфері людського розвитку як 

напряму забезпечення національної безпеки України, а 

також індикатори досягнення цілей, що забезпечують  

можливість проведення моніторингу, ефективного 

планування, належного оцінювання соціальних інвестицій у 

людський потенціал. 

Організаційно- управлінська  

Освітня 

Науково-методична 

Наукова 

12 «Про схвалення Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» від 

14 квітня 2021 р. № 366-р 

створення безперешкодного середовища для всіх груп 

населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині 

реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з 

іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, 

цифрової, соціальної та громадянської, економічної та 

освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики. 

Організаційно- управлінська  

Освітня 

Науково-методична 

Наукова 

13 «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з 

реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року» від 04.08.2021 р. 

№ 883-р 

створення безперешкодного середовища для всіх груп 

населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині 

реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з 

іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, 

цифрової, соціальної та громадянської, економічної та 

освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики. 

Організаційно- управлінська  

Освітня 

Науково-методична 

Наукова 

14 «Про затвердження плану заходів щодо популяризації 

природничих наук та математики до 2025 року» від 14.04.2021 

№ 320-р 

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників з метою оволодіння інтерактивних 

методиками  навчання, методиками дослідницької роботи в 

галузі природничих наук та математики, навичками  

ефективного використання цифрових технологій в освітньому 

процесі 

Освітня 

Науково-методична  

Наукова 
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Постанови Кабінету Міністрів України 

1 «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   

інформування щодо типового переліку спеціальних засобів 

корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими 

освітніми потребами, які можна придбати за рахунок 

зазначеної субвенції 

Освітня 

Науково-методична 

2 «Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на 

вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною 

мовою» від 25.10.2017  № 818 зі змінами від 26.02.2020  № 152  

інформування щодо переліку документів, які підтверджують 

вільне володіння державною мовою осіб, яких атестують 

Організаційно- управлінська 

3 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби» від 08.06.2020№ 574 

інформування щодо умов проведення конкурсу суб’єктів 

державної служби та визначеної шкали оцінювання знань для 

учасників тестування 

Організаційно- управлінська 

4 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» 

від 21.02.2017 №87 зі змінами   від 30.09.2020 № 898  

удосконалення освітнього процесу дітей, які навчаються за 

програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти 

Освітня 

Науково-методична 

6 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392 зі змінами 

від 26.02.2020 № 143  

визначення вимог до освіченості учнів основної і старшої 

школи. 

Освітня 

Науково-методична 

7 «Про затвердження Положення про освітній округ і опорний 

заклад освіти» від 19.06.2019 р. № 532 зі змінами від 

27.01.2021 № 56  

інформація про організацію та функціонування освітніх 

округ і опорних закладів освіти 

 

8 «Про встановлення тривалості здобуття освіти узакладах 

загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами» від 23.04. 2003. N 585 зі змінами від 21.10.2020 № 

983 

Інформація щодо тривалості здобуття освіти узакладах 

загальної середньої освіти для дітей зособливими освітніми 

потребами 

 

9 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що 

можуть загрожувати їх життю таздоров’ю» від 03.10.2018. № 

800 зі змінами  від 01.06.2020№ 585  

визначення механізму взаємодії органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, закладів освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення під час 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

Психологічна служба 

10 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800 зі 

змінами  від 27.12.2019№ 1133  

визначення особливості організації підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів 

освіти і установ усіх форм власності та сфер управління 

Освітня 

 Організаційно- управлінська 

Науково-методична 

11 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії 

національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки» від 

09.10.2020  №932  

підвищення рівня національно-патріотичної свідомості 

учасників освітнього процесу, визначення першочергових і 

перспективних заходів, спрямованих на формування свідомої 

дієвої громадянської позиції 

Освітня 

Науково-методична 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190773?ed=2019_08_21&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190773?ed=2019_08_21&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190773?ed=2019_08_21&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160753?ed=2016_10_26&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160753?ed=2016_10_26&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160753?ed=2016_10_26&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190773?ed=2019_08_21&an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190773?ed=2019_08_21&an=1
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190773?ed=2019_08_21&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190773?ed=2019_08_21&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp190773?ed=2019_08_21&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160753?ed=2016_10_26&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160753?ed=2016_10_26&an=16
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp160753?ed=2016_10_26&an=16
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12 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2»   від 11.03.2020 № 211 8 зі змінами від 

11.11.2020 № 1100  

визначення особливості провадження освітнього процесу КЗ 

СОІППО протягом дії встановленного карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів 

Освітня  

Організаційно- управлінська  

Науково-методична 

13 «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 

визначення особливості провадження освітнього процесу КЗ 

СОІППО протягом дії встановленного карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів 

Освітня  

Організаційно- управлінська  

Науково-методична 

14 «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  

визначення особливості провадження освітнього процесу КЗ 

СОІППО протягом дії встановленного карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів 

Освітня  

Організаційно- управлінська 

Науково-методична 

 

Накази МОН України 

1 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості» від 29.08.2003 N 585/529/875 

виявлення та підтримка творчо обдарованої молоді, 

підвищення статусу педагогів 

Науково-методична 

2 «Про затвердження Положення про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 № 522 зі 

змінами від 04.06.2021 № 2021/5  

встановлення порядку здійснення інноваційної освітньої 

діяльності 

Наукова та інноваційна 

3 «Положення про експериментальний загальноосвітній 

навчальний заклад» від 20.02.2002 № 114 зі змінами від 

23.11.2009 № 1054 

установлення порядку здійснення інноваційної, дослідно-

експериментальної освітньої діяльності у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Наукова та інноваційна 

4 «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 

 

підвищення рівня національно-патріотичної свідомості 

учасників освітнього процесу, визначення першочергових і 

перспективних заходів, спрямованих на формування свідомої 

дієвої громадянської позиції 

Освітня 

Науково-методична 

5 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» від 

27.10.2014 № 1232 

спрямованих на формування свідомої дієвої громадянської 

позиції , проведення моніторингу стану національно-

патріотичного виховання проведення моніторингу стану 

національно-патріотичного виховання 

Освітня 

Науково-методична 

Моніторингова 

6 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму 

підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» від 

13.06.2012 № 689 

дотримання вимог законодавства при акредитації напряму 

підготовки, спеціальності 

Освітня 
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7 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих 

обсягів вищих навчальних закладівта переоформлення 

сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей» від 

19.12.2016 №1565 

дотримання вимог законодавства при акредитації напряму 

підготовки, спеціальності 

Освітня 

8 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» 

від 01.02.2010 № 59 

захист прав дітей, профілактика випадків насильства щодо 

дітей; проведення моніторингу обізнаності учнів з проблемою 

кібербулінгу 

Освітня 

Науково-методична 

Моніторингова 

9 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові 

ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки» від 

25.01.2021  № 102 

дотримання вимог законодавства щодо документів про вищу 

освіту 

Освітня 

10 «Про затвердження Положення про районний (міський) 

методичний кабінет (центр)» від 08.08.2008 № 1119 

удосконалення системи науково-методичного супроводу 

діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  

Науково-методична 

11 «Про затвердження Положення про забезпечення доступу до 

публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України» від 

04.09.2014 № 981 зі змінами від 08.07.2016 № 814 

забезпечувати виконання та надання інформації на запит на 

публічну інформацію 

Організаційно- управлінська 

12 «Про затвердження Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників» від 06.10.2010 № 930 зі змінами від 

08.08.2013 № 1135 

дотримання вимог законодавства з питань атестації 

педагогічних працівників 

Організаційно- управлінська 

13 «Про утворення атестаційної комісії з розгляду питань атестації 

педагогічних працівників навчально-методичних (науково-

методичних) центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти» від 

18.09.2015 № 957 зі змінами від 06.04.2016 № 371 

проведення атестації педагогічних працівників навчально-

методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) 

професійно-технічної освіти 

Організаційно- управлінська 

Науково-методична 

14 «Про затвердження Положення про громадське спостереження за 

проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 

досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів» від 

25.11.2011 №1354 зі змінами від 15.01.2016 № 20 

реєстрація громадських спостерігачів, створення умов для їх 

діяльності в пунктах проведення пробного ЗНО, пунктах 

обробки, пунктах перевірки, на засіданнях апеляційної комісії 

при УЦОЯО, регламентних комісій 

Організаційно-методичний супровід 

ЗНО 

15 «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  № 1099 зі змінами від 10.02.2021 №  161 

    пошук, підтримка обдарованої молоді Науково-методична 

16 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2013 р. № 607 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами» від 17.09.2013 № 1312 

удосконалення навчально-виховного процесу дітей з 

особливими освітніми потребами 

Освітня 

Науково-методична 

17 «Про затвердження дорожньої карти імплементації статті 7 

Закону України «Про Освіту» в закладах загальної середньої 

освіти на 2019-2023 роки» від 27.03.2019 р.  

№ 399 

реалізація положень статті 7 Закону України «Про освіту» Освітня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0180-16#n2
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18 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за 

темою «Організація системи підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників в умовах реформування галузі 

освіти» у січні 2019 р.- грудні 2023 р.» від 06.03.2019  

№ 322 

створення дієвого механізму державно- громадського 

партнерства у сфері освіти для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Освітня 

19 «Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку 

педагогічної освіти» від 03.01.2019 № 7 

впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти Освітня 

20 «Про затвердження Положення про Міжнародний 

математичний конкурс «Кенгуру» від 07.05.2012 № 552 

пошук, підтримка обдарованої молоді Науково-методична 

21 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський фізичний 

конкурс «Левеня» від 07.05.2012 № 553 

пошук, підтримка обдарованої молоді Науково-методична 

22 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки 

України з виконання рекомендацій Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти за результатами роботи круглого 

столу «Освіта представників національних меншин України: 

проблеми та шляхиїх вирішення» від 22.04.2014  

№ 501 

вирішення питань рівного доступу до освітніх послуг 

представникам національних меншин 

Освітня 

Науково-методична 

23 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2022» від 29.09.2021 № 1034 

підвищення статусу педагогів, ознайомлення з кращим 

педагогічним досвідом 

Науково-методична 

24 «Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та 

перевірки знань посадових осіб з питань безпеки 

життєдіяльності» від 01.02.2019 р. № 114 

підвищення кваліфікації з питань безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-виховного процесу в установах і 

закладах освіти 

Організаційно- управлінська 

25 «Про затвердження Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669 

покращення організації роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти 

Організаційно- управлінська 

26 «Про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 

2030 року»від 9 грудня 2021 р. № 1687-р 

   підвищення рівня національно-патріотичної свідомості 

учасників освітнього процесу 

Освітня 

Науково-методична 

27 «Про затвердження Положення про Міжнародний інтерактивний 

учнівський природничий конкурс “КОЛОСОК» від 29.12.2011 

№ 1561 

пошук, підтримка обдарованої молоді Науково-методична 

28 «Про затвердження змісту дистанційного курсу для підвищення 

кваліфікації вчителів початкової школи та примірних технічних 

вимог до нього» від 11.10.2018  № 1093 

використання в навчальній та методичній роботі 

затвердженого змісту дистанційного курсу для підвищення 

кваліфікації вчителів початкової школи та примірних технічних 

вимог до нього 

Освітня 

Науково-методична 

29 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, 

реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників із іншими органами та службами» від 

02.10.2018 № 1047 

інформування щодо комплексного інтегрованого підходу щодо 

подолання насильства, сприяння реалізації прав осіб, 

постраждалих від насильства, та ефективного реагування на 

факти насильства 

Психологічна служба 
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30 «Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти» від 05.05.2021 № 498 

організація та проведення ЗНО 2022 року Організаційно-методичний супровід 

ЗНО 

31 «Про підготовку до проведення в 2021 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти» від  02.11.2021  

№ 1166 

організація та проведення ЗНО 2022 року Організаційно-методичний супровід 

ЗНО 

32 «Пpo надання доступу закладам вищої освіти і 

науковимустановамнаукових баз даних» від 16.05.2019 № 670 

інформування щодо переліку закладів вищої освіти і наукових 

установ, яким надається доступ до електронних наукових баз 

даних 

Наукова 

33 «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим 

установам до електронних наукових баз даних та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких наказів міністерства 

освіти і науки України» від 29.05.2020  № 721 

інформування щодо переліку закладів вищої освіти і наукових 

установ, яким надається доступ до електронних наукових баз 

даних 

Наукова 

34 «Про затвердження Методичних рекомендацій для оформлення 

статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління 

Міністерства освіти і науки» від 25.10.2018 № 1150 

інформування щодо рекомендацій для оформлення статутів 

закладів вищої освіти 

Організаційно- управлінська 

35 «Про затвердження умов прийому на навчаннядля здобуття 

вищої освітив 2022 році» від 13.10.2021 № 1098 

інформування щодо умов прийому на навчання дозакладів 

вищої освіти України в 2020 році 

Освітня 

36 «Про затвердження Положення про Громадську раду 

приМіністерстві освіти і науки України»від 28.09.2018 № 1034  

сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики у сфері компетенції МОН 

Організаційно- управлінська 

37 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

адаптаційного періоду для учнів першого класу у 

Новійукраїнській школі» від 20.08.2018 № 923 

методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів 

першого класу 

Науково-методична Освітня 

38 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації 

освітнього простору Нової української школи»від 23.03.2018  

№ 283 

методичні рекомендацій щодо організації освітнього простору 

Нової української школи 

Науково-методична Освітня 

39 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання» 

від 01.10.2010р. № 912 

реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей 

з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, 

інтеграції їх у суспільство 

Науково-методична Освітня 

40 «Про затвердження Положення про психологічну службу у 

системі освіти України»від 22.05.2018 № 509 

організації діяльності психологічної служби та соціально-

педагогічного патронажу у системі освіти України 

Психологічна служба 

41 «Про затверджений Концепції розвитку педагогічної освіти» 

03.01.2019  № 7 

вдосконалення системи педагогічної освіти для підготовки 

педагогічних працівників 

Науково-методична 

Освітня 

42 «Деякі питання організації та проведення супервізії» від 

18.10.2019 № 1313 

підготовка супервізорів для проведення супервізорів 

педагогічних працівників закладів середньої освіти 

Освітня 

43 «Про систематизацію досвіду використання електронних 

освітніх ресурсів»  від 12.01.2016 № 9 

оптимізація послуг з використанням системи електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 

 

 

Організаційно- управлінська 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62387/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62387/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62387/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62387/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62306/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62306/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/9990/
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44 «Деякі питання організації дистанційного навчання»  від 

08.09.2020  № 1115 

 затвердження Положення про дистанційну форму здобуття 

повної загальної середньої освіти  

Організаційно- управлінська  

Освітня 

45 «Про затвердження Типового договору про надання платної 

освітньої послуги для підготовки фахівців»  від 07.09.2020   

№ 1113  

підготовка договору щодо надання платної освітньої 

послуги для підготовки фахівців, який укладається як 

невід’ємний додаток до договору про навчання у закладі 

вищої освіти або договору про надання освітніх послуг 

закладом фахової передвищої освіти для здобувачів освіти, 

які здобувають освіту за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб 

Організаційно- управлінська  

Освітня 

46 «Про затвердження 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»  від 25.10.2021 № 1127 

щодо особливостей проведення  учнівських Інтернет олімпіад 

під час  поширення на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: 

Науково-методична 

 

47 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-

олімпіад у 2021/2022 навчальному році» від 17.08.2021 року  

№ 913  

щодо особливостей проведення  учнівських Інтернет олімпіад 

під час  поширення на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: 

Науково-методична 

 

48 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному 

році» від 17.08.2021 року № 914 

щодо особливостей проведення  учнівських олімпіад з 

навчальних предметів під час  поширення на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2: 

Науково-методична 

 

Накази УЦОЯО 

1 «Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої 

форми сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного 

оцінювання 2022 року» від 01 листопада № 149 

організація та проведення ЗНО у 2021році Організаційно-методичний супровід 

ЗНО 

2 «Про затвердження Загальних характеристик 

сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 

2022 року» від 01.11.2021 № 151 

організація та проведення ЗНО у 2021 році Організаційно-методичний супровід 

ЗНО 

3 «Про затвердження Схем нарахування балів за виконання 

завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного 

оцінювання 2021 року»  від 29.10.2021   № 147  

організація та проведення ЗНО у 2021 році Організаційно-методичний супровід 

ЗНО 

 

 

Накази Мінсоцполітики 

1 «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захистуздоров’я 

працівників під час роботи з екраннимипристроями»від 

14.02.2018 № 207 

інформування щодо мінімальних вимог безпеки та захисту 

здоров’я під час роботи, пов’язаної з використанням екранних 

пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі 

Організаційно- управлінська 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18
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Листи МОН України 

1 «Щодо шкільної форми для учнів» від 08.11.2017 № 1/11-11641 інформування щодо запровадження шкільної форми в 

освітньому закладі 

Науково-методична 

2 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення 

тапротидії домашньому насильству відносно дітей»  від 

30.10.2018  № 1/9-656 

інформування щодо переліку діагностичних методик щодо 

виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей 

Науково-методична  

Психологічна служба 

3 «Про рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та 

його виявлення в наукових роботах»від 15.08.2018 №1/11-8681 

інформування щодо єдиних для всіх рівнів освіти видів 

порушень академічної доброчесності (академічний плагіат, 

само плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання) 

Організаційно- управлінська 

4 «Щодо документу, що посвідчує особу» від 15.08.2018  №1/9-

498 

перелік документів що посвідчують особу Організаційно-управлінська 

5 «Щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти» від 

14.09.2020№ 1/9-525 

недопущення у закладах освіти політичної агітації, просування 

політичного брендингу та використання приміщень закладів 

освіти для розміщення громадських приймалень 

Організаційно- управлінська 

6 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії 

насильству» від 18.05.2018 № 1/11-5480 

для використання в освітній діяльності щодо формування у 

дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких 

моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих 

осіб,усвідомлення домашнього насильства як порушення прав 

людини. 

Організаційно- управлінська  

Науково-методична  

Освітня 

7 «Щодо організації діяльності закладів освіти, щозабезпечують 

здобуття дошкільної освіти у 2021/2022 н. р.» №1/9-411 від 

20.07.2020 

інструктивно-методичні рекомендації щодоорганізації 

діяльності закладів, що забезпечують здобуття дошкільної 

освіти 

Науково-методична  

Освітня 

8 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних 

працівників» від 04.11.2019 № 1/9-683 

висвітлення особливостей застосування Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково- 

педагогічних працівників 

Освітня 

9 «Щодо організації освітнього процесу в умовах пандемії 

СОVID-19» від 04 листопада 2020 № 1/9-616  

висвітлення особливості організації освітнього процесу під 

час пандемії 

Організаційно- управлінська  

Науково-методична  

Освітня 

10 «Щодо Методичних рекомендації для професійного розвитку 

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

щодо безперервного процесу набуття нових та 

вдосконалення раніше набутих професійних та загальних 

компетентностей, необхідних для професійної діяльності, 

постійної самоосвіти та інших видів і форм професійного 

зростання 

Організаційно- управлінська  

Науково-методична  

Освітня 

11 «Щодо організації дистанційного навчання» від 02.11.2020            

№ 1/9-609    

рекомендації закладам загальної середньої освіти  щодо 

організації освітнього процесу під час дистанційного 

навчання у зв'язку з набранням чинності Положення про 

дистанційну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти 

Організаційно- управлінська  

Освітня 
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12 «Про обчислення строків перебування на посаді завідувача 

кафедри»   від 22.10.2020  № 1/9-592     

роз'яснення стосовно обчислення строків перебування на 

посаді завідувача кафедри  

Організаційно- управлінська  

 

Листи ІМЗО 

1 «Про формування переліку міжнародних, всеукраїнських 

науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і 

молодих учених у 2022 році» від 21.09.2021 № 22.1/10-2162 

інформація щодо формування переліку міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів 

вищої освіти і молодих учених у 2022 році 

Науково-методична  

Освітня 

2 «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 

сприяти проведенню дослідження «Ефективність освітніх 

процесів в умовах модернізації освітньої галузі» 

Освітня 

3 «Про формування Переліку проведення наукових 

конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2022 році» від 

06.09.2021 № 22.1/10-2018 

інформація щодо формування переліку наукових конференцій у 

2022 році 

Науково-методична  

Освітня 

4 «Щодо впровадження Українського правопису в редакції 2019 

року» від 20.08.2019 №22.1/10-2858 “ 

зміни, внесені до чинного Українського правопису у 

редакції 2019 р. 

Організаційно-управлінська 

Наукова 

Науково-методична 

Освітня  

Моніторингова 

5 «Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у 

закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 

2021/2022 навчальному році» від 11.08.2021 № 22.1/10-1775 

інформація про методичні рекомендації щодо розвитку STEM-

освіти 

Науково-методична 

6 «Про документацію працівників психологічної служби у системі 

освіти України» від 05.09.2018 № 1/9-529 

для використання в роботі практичних психологів та 

соціальних педагогів закладів освіти нормативно-правових 

актів 

Психологічна служба  

Освітня 

 

Розпорядження Голови Сумської обласної державної адміністрації 

1 «Про  затвердження плану дій з реалізації Конвенції про права 

осівб з інвалідністю на період  до 2025 року в Сумській області» 

від 07.10.2021 р. № 638-ОД 

щодо забезпечення , дотримання та реалізації прав та свобод 

осіб з інвалідністю, усунення перешкод у задоволенні 

повсякденних потреб осіб зазаченої категорії відповідно до 

вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю 

Психологічна служба  

Освітня 

Науково-методична 

 

Накази департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

1 «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, 

навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 2022 році» 

від 07.07.2021  року № 359-ОД 

організація та проведення фахових курсів Освітня 

2 «Про підвищення кваліфікації керівних,і педагогічних і науково 

педагогічних працівників Сумської області у 2022 році» від 

08.07.2021  року № 351-ОД 

організація та проведення курсів за вибором Освітня 

 

https://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/77171/
https://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/77171/
https://imzo.gov.ua/2019/09/04/lyst-imzo-vid-03-09-2019-22-1-10-2955-pro-formuvannia-pereliku-provedennia-naukovykh-konferentsiy-z-problem-vyshchoi-osvity-i-nauky-u-2020-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/09/04/lyst-imzo-vid-03-09-2019-22-1-10-2955-pro-formuvannia-pereliku-provedennia-naukovykh-konferentsiy-z-problem-vyshchoi-osvity-i-nauky-u-2020-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/09/04/lyst-imzo-vid-03-09-2019-22-1-10-2955-pro-formuvannia-pereliku-provedennia-naukovykh-konferentsiy-z-problem-vyshchoi-osvity-i-nauky-u-2020-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/08/21/lyst-imzo-vid-20-08-2019-22-1-10-2858-shchodo-vprovadzhennia-ukrains-koho-pravopysu-v-redaktsii-2019-roku/
https://imzo.gov.ua/2019/08/21/lyst-imzo-vid-20-08-2019-22-1-10-2858-shchodo-vprovadzhennia-ukrains-koho-pravopysu-v-redaktsii-2019-roku/
https://imzo.gov.ua/2019/08/21/lyst-imzo-vid-20-08-2019-22-1-10-2858-shchodo-vprovadzhennia-ukrains-koho-pravopysu-v-redaktsii-2019-roku/
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РОЗДІЛ ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ 
3.1. Науково-практичні конференції, круглі столи КЗ СОІППО 

Таблиця 3.1.1 

№ 

з/п 
Дата 

Тема 

конференції (семінару) 

Кількість 

учасників 

Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у конференції 
Усього У т.ч. з 

інших 

міст 

(країн) 
 

1 2 3 4 5 6 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1 Жовтень  

2022  

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Сумські історико-краєзнавчі 

студії» 

90 45 КЗ СОІППО, СНАУ, СумДУ, СумДПУ ім. А.С.Макаренка 

2 20 жовтня 

2022  

Діяльність асистента вчителя у ЗЗСО 50  КЗ СОІППО 

3 Грудень  

2022  

VІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Освітні інновації: філософія, 

психологія, педагогіка» 

120 60 КЗ СОІППО 

Кафедра психології 

1 Квітень 

2022  

V Всеукраїнський науково-практичний 

психологічний форум «Психологічна 

допомога: від кризи до ресурсу» 

150 70 ДНУ «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; Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка (кафедра психології); Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського; Комунальний заклад «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; заклади освіти 

Сумської області; Інклюзивно-ресурсні центри Сумської області 

2 Травень 

2022  

V Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні технології в роботі 

практичного психолога» 

150 70 ДНУ «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; Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка (кафедра психології); Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського; Комунальний заклад «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; заклади освіти 

Сумської області; Інклюзивно-ресурсні центри Сумської області 

3 Грудень  

2022  

ІV Всеукраїнський науково-практичний 

психологічний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-

професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін» 

150 70 ДНУ «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; Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка (кафедра психології); Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти  ім. М.В. Остроградського; Комунальний заклад «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; заклади освіти 

Сумської області; Інклюзивно-ресурсні центри Сумської області.  
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1 2 3 4 5 6 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

1 Квітень  

2022  

Обласний круглий стіл «Медіакомпетентність 

педагога: теорія і практика» 
30 20 Заклади загальної середньої освіти Сумської області та України 

2 Жовтень-

грудень  

2022  

VІІІ щорічна он-лайн науково-освітня виставка 

«Інноваційні стратегії інформатизації освіти» 
37 7 Заклади загальної середньої освіти Сумської області та України 

3 Жовтень  

2022  

Науково-практичний семінар  «Дошкільна 

медіаосвіта: теорія і практика» 
16 7 КЗ СОІППО 

4 Грудень  

2022  

Науково-практичний семінар «Інформаційно-

цифрова компетентність педагогів як провідна у 

професійній підготовці» 

56  КЗ СОІППО, Сумська гімназія № 1 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1 Квітень  

2022  

Всеукраїнська науково-практична конференція: 

«Краєзнавчі діалоги: Україна у сув’язі 

тисячоліть» 

70 15 КЗ СОІППО 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 Лютий-

березень  

2022  

Всеукраїнська науково-методична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність 

педагога: теорія і практика 

250 30 ЗВО, ЗПТО, ЗЗСО, ЗПО, ЗДО Сумської області та України 

2 Листопад  

2022  

V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція «Здоров’я, добробут, освіта для 

сталого розвитку» 

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

Сумський державний університет, 

Університет менеджменту освіти, 

інститути післядипломної педагогічної освіти України 

3 Лютий-

березень  

2022  

 

V Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність: теорія 

і практика» 

200 36 Заклади ЗСО, ПО, ВО, П(ПТО) Сумської, м. Глухів (ГНПУ ім. О. Довженка), 

Харківської, Херсонської, Хмельницької, Київської,  

м. Київ,  Миколаївської, Закарпатської, Дніпропетровської областей 

4 Вересень-

грудень  

2022  

Регіональний семінар:  

«Теорія і методика взаємодії закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти в естетичному 

вихованні дітей та учнівської молоді» 

52 4 Заклади освіти, долучені до Проєкту 

5 Вересень-

грудень  

2022  

Круглий стіл (Інтернет): 

«Теорія і методика взаємодії закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти в естетичному 

вихованні дітей та учнівської молоді» 

56 4 Заклади освіти, долучені до Проєкту 
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РОЗДІЛ IV. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
4.1. Контингент осіб, споживачів освітніх послуг, на яких буде спрямована освітня діяльність 
 

Освітня діяльність КЗ СОІППО у 2022 році буде спрямована на слухачів курсів підвищення кваліфікації – працівників галузі освіти 

Сумської області, що перебуватимуть на курсах підвищення кваліфікації. Прийом та навчання слухачів буде здійснюватися згідно із 

замовленнями управлінь, відділів освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників і закладів освіти, на підставі укладених 

договорів, на виконання наказу ДОН Сумської ОДА «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного 

персоналу в галузі освіти у 2022 році» від 07.07.21 року № 359-ОД та наказу ДОН Сумської ОДА «Про підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних та науково-педагогічних працівників Сумської області у 2022 році» від 08.07.2021 року № 361-ОД (таблиця 4.1.1). 

Таблиця 4.1.1 

Замовлення на курси підвищення кваліфікації на 2022 рік  
 

№ з/п Райони, міста, організації 

Кількість слухачів курсів ПК за формами навчання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Андріяшівська сільська громада 17   101 27 28  173 

2 Бездрицька сільська  громада 10   42    52 

3 Березівська сільська громада  1   35  15  51 

4 Білопільська міська громада 22  4 140 58 39  263 

5 Боромлянська сільська громада  2   13 75   90 

6 Бочечківська сільська громада  7   37  6  50 

7 Буринська міська  громада 30  3 13 25 245  316 

8 Великописарівська селищна громада 28   114 0   142 

9 Верхньосироватська сільська громада 14   19 29   62 

10 Вільшанська сільська громада 1   15 25   41 

11 Ворожбянська міська громада 4  1 8 51 11  75 

12 Глухівська міська громада 37  2 165 170 31  405 

13 Грунська сільська громада 7  5 38  51  101 

14 Дружбівська міська  громада 2   37    39 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Дубов’язівська селищна громада 6  1 59 52 7  125 

16 Есманьська селищна громада 8   70  3  81 

17 Зноб-Новгородська селищна громада 3   19 30 9  61 

18 Кириківська селищна громада 9   30  25  64 

19 Комишанська сільська громада 4   3  23  30 

20 Конотопська міська громада 75 48 2 183 430 34  772 

21 Коровинська сільська громада 2   3 25   30 

22 Краснопільська селищна громада 23  6 40 264 4 3 340 

23 Кролевецька міська громада 72  1 278 108 55  514 

24 Лебединська міська громада 65  2 394 29 4  494 

25 Липоводолинська селищна громада 28  2 145    175 

26 Миколаївська селищна громада 15   61 72   148 

27 Миколаївська сільська громада 18  3 45 25   91 

28 Миропільська сільська громада 6   41    47 

29 Недригайлівська селищна громада 20   120  2  142 

30 Нижньосироватська сільська громада 18   50    68 

31 Новослобідська сільська громада  3   14 53 2  72 

32 Охтирська міська громада  71 26 26 8 127 101 1 360 

33 Попівська сільська громада 18  2 134  12  166 

34 Путивльська міська громада 13  1 106 77 59 1 257 

35 Річківська сільська громада 4   54  2  60 

36 Роменська міська громада 102 30 10 269 231 117  759 

37 Садівська сільська громада 33   93 24 0  150 

38 Свеська селищна громада 12  1 25  63  101 

39 Середино-Будська міська громада 5   13 100 11  129 

40 Синівська сільська громада 23   65  4  92 

41 Степанівська селищна громада 28   67 56 3  154 

42 Сумська міська громада 322  55 1706 31 346  2460 

43 Тростянецька міська громада  61  4 194 97 8  364 

44 Хмелівська сільська громада 20   64  3  87 

45 Хотінська селищна громада 3   3  75  81 

46 Чернеччинська сільська громада 10   51 78 9  148 

47 Чупахівська селищна громада  5   49    54 

48 Шалигинська селищна громада 1   40  10  51 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49 Шосткинська міська громада 60 50 8 173 249 296  836 

50 Юнаківська сільська громада 7   66    73 

51 Ямпільська селищна громада 24  1 77  1  103 

52 Заклади фахової передвищої освіти 108  35 247  186 29 605 

53 Заклади професійної (професійно-технічної) освіти 75  75 30   7 187 

54 Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені 

І.Г. Харитоненка 

3   61    64 

55 КЗ Сумської обласної ради «Обласний ліцей-

інтернат спортивного профілю «Барса» 
13   21    34 

56 КЗ Сумської обласної ради «Косівщинська 

спеціальна школа» 
    36    36 

57 КЗ Сумської обласної ради  «Правдинська спеціальна 

школа» 
2   12  22  36 

58 КЗ Сумської обласної ради  обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю 

32       32 

59 Сумський центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей області 
8       8 

60 Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих 

та творчо обдарованих дітей 
6   42    48 

61 КЗ Сумської обласної ради  Хоружівський центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей 
1       1 

62 КЗ Сумської обласної ради  Штепівський навчально-

реабілітаційний центр 
    35    35 

63 КЗ Сумський Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти        6 6 

Разом слухачів 1627 154 250 6073 2618 1922 47 12691 

Кількість груп 78 6 15 268 99 95   561 
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Таблиця 4.1.2  

Перелік спеціальностей та спеціалізацій слухачів курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО 
 

Спеціальність Спеціальність 

011 Освітні, педагогічні 

науки 

Педагоги – організатори 015 Професійна освіта Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів 

професійно-технічної освіти 

Вихователі ЗОШ – інтернатів  Майстри виробничого навчання 

Вихователі спеціальних шкіл – інтернатів  21 Харчові технології 

Вихователі ГПД 016 Спеціальна освіта Учителі – дефектологи 

Методисти  Логопеди 

Керівники гуртків  Учителі-реабілітологи 

012 Дошкільна освіта Завідувічі  Корекційні педагоги 

Вихователі 017 Фізична культура і 

спорт 

Керівники фізичного виховання 

Музичні керівники  Інструктори фізичної культури 

013 Початкова освіта Початкові класи 024 Хореографія Викладачі хореографічних дисциплін 

014 Середня освіта 01 Українська мова та література 025 Музичне мистецтво Викладачі теорії музики 

02 Мова і література (російська)  Акомпаніатори 

02 Мова і література (англійська, німецька, 

французька) 

 Викладачі гри на музичних інструментах 

03 Історія  Викладачі вокально–хорових дисциплін 

04 Математика 026 Сценічне мистецтво Викладачі театральних дисциплін 

05 Біологія та здоров’я людини 029 Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

Бібліотекари 

06 Хімія 053 Психологія Практичні психологи 

07 Географія 073 Менеджмент Директори (завідувачі) 

08 Фізика  Заступники директора 

09 Інформатика 223 Медсестринство Медичні сестри закладів освіти 

10 Трудове навчання та технології 231 Соціальна робота Соціальні педагоги 

11 Фізична культура   

12 Образотворче мистецтво   

13 Музичне мистецтво   

15 Природничі науки   
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Таблиця 4.1.3  

Запланована кількість навчальних груп та слухачів у 2022 році 
 

 

 

№ Форма навчання Кількість груп / 2022 рік Кількість слухачів / 2022 рік 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Документ про освіту – свідоцтво про підвищення кваліфікації 

1 Очно- дистанційна 84 1781 

 фахові повні 23 467 

 фахові скорочені 55 1160 

 виїзні 6 154 

2 Дистанційна 15 250 

3 Стажування  47 

Усього: 99 2078 

Документ про освіту – сертифікат 

1 Курси за вибором 268 6073 

2 Курси за вибором (Дистанційні TEAMS) 95 1922 

3 Курси за вибором (виїзні) 99 2618 

Усього: 462 10613 

Разом: 561 12691 
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Освітня діяльність КЗ СОІППО у 2022 році буде спрямована також на студентів – здобувачів вищої освіти за ліцензованими 

спеціальностями та акредитованими освітніми програмами за другим (магістерським) рівне вищої освіти напряму перепідготовки будуть 

продовжувати навчання (2 курс) та будуть зараховані на навчання до інституту наказом ректора за результатами вступних випробувань 

(таблиця 4.1.4). 

З метою забезпечення підготовки магістрів за денною та заочною формою навчання розроблений та затверджений графік освітнього 

процесу з напряму перепідготовки на 2021/22 навчальний рік. 

Таблиця 4.1.4 

Статистичний аналіз 

контингенту студентів  здобувачів вищої освіти за другим  (магістерським) рівнем вищої освіти   

на 2022 рік 
 

№ 

з/п 
Спеціальності 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
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1 

053 Психологія, 

спеціалізація 

«Практична 

психологія» 

денна форма 

навчання 
23 12 13 20 21 12 15 20 21 25 15 20 

заочна форма 

навчання 
27 - 22 23 22 - 14 23 22 25 14 23 

2 

073 Менеджмент, 

спеціалізація 

«Управління 

навчальним 

закладом» 

денна форма 

навчання 
- 6 7 - - 6 - - - 25 - - 

заочна форма 

навчання 25 23 23 28 25 23 15 28 25 25 15 28 

3 

011 Освітні, 

педагогічні науки, 

 спеціалізація 

«Педагогіка вищої 

школи» 

денна форма 

навчання 
- - 7 22 - - - 22 - 25 - 22 

заочна форма 

навчання 14 5 7 - 14 5 5 - 14 25 5 - 

 Усього 89 46 79 93 82 46 49 93 82 150 49 93 

 Разом 214 221 224 292 
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4.2. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ СОІППО на 2022 рік 

Таблиця 4.2.1 
   

 

№ 

з/п 

 

Термін 

Зміст роботи 

(форма 

проведення 

заходу) 

 

Контингент 

 

Отриманий документ 

 

ПІП працівника, посада 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

особи, 

організатори 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Протягом року Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Гузенко О.В., к.п.н., доцент СДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Гришак В.В. 

2 Протягом року Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Гиря О.О., к. п. н., доцент СДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Гришак В.В. 

3 Протягом року Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Цебро Я.І., к. е. н., доцент СДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Гришак В.В. 

4 Протягом року Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Чхайло Л.М., старший 

викладач 

СДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Гришак В.В. 

5 Протягом року Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Коростіль Л.А., к. п. н., 

доцент 

СДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Гришак В.В. 

6 Протягом року Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Ніколаєнко М.С., старший 

викладач 

СДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Гришак В.В. 

7 Протягом року Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Наконечна Л.М., старший 

викладач 

СДПУ  

ім. А.С.Макаренка 

Гришак В.В. 

8 Протягом року Стажування Педагогічний працівник Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Черненко О.М., методист 

навчального відділу 

СумДУ Гришак В.В. 

9 24.01-І заїзд; 

18.02.2022-ІІ заїзд 

Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Лобода В.В., викладач КЗ СОІППО Гришак В.В. 

10 24.01-І заїзд; 

18.02.2022-ІІ заїзд 

Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Декунова З.В., старший 

викладач 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

11 24.01-І заїзд; 

18.02.2022-ІІ заїзд 

Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Лавська А.М., старший 

викладач 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

12 24.01-І заїзд; 

18.02.2022-ІІ заїзд 

Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Крот  Г.В., старший 

викладач 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

13 24.01-І заїзд; 

18.02.2022-ІІ заїзд 

Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Цимерман І.Л., старший 

викладач 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

14 24.01-І заїзд; 

18.02.2022-ІІ заїзд 

Стажування Науково-педагогічний 

працівник 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Ковтун Є.Ф., старший 

викладач 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

15 24.01-І заїзд; 

18.02.2022-ІІ заїзд 

Стажування Педагогічний працівник Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Ворона Н.А., методист 

навчально-методичного 

відділу атестації та 

ліцензування ЗНЗ 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 
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№ 

з/п 

 

Термін 

Зміст роботи 

(форма 

проведення 

заходу) 

 

Контингент 

 

Отриманий документ 

 

ПІП працівника, посада 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

особи, 

організатори 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 24.01-І заїзд; 

18.02.2022-ІІ заїзд 

Стажування Педагогічний працівник Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Липова Л.О., методист 

навчально-методичного 

відділу атестації та 

ліцензування ЗНЗ 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

17 24.01-І заїзд; 

18.02.2022- ІІ заїзд 

Стажування Педагогічний працівник Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Ярова В.М., методист 

обласного центру 

інклюзивної освіти 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 

18 24.01-І заїзд; 

18.02.2022- ІІ заїзд 

Стажування Педагогічний працівник Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

Сущенко А.О., методист 

навчально-методичного 

відділу координації 

освітньої діяльності та 

професійного розвитку 

КЗ СОІППО Гришак В.В. 
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Таблиця 4.3.1 

4. 3. Упровадження сучасного змісту та різноманітних форм навчання слухачів, студентів 
 

№  

з/п 
Термін Зміст роботи 

Контингент, на 

потребу якого 

переважно 

спрямована робота 

Очікуваний 

продукт 

Місце 

проведення 

Відповідальні особи, 

організатори 
Співорганізатори 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Освітні програми ПК, навчальні дисципліни (навчальні курси) 

1 Протягом 

року 

Удосконалювати зміст, урізноманітнювати 

види, форми та обсяг освітніх програм 

підвищення кваліфікації, запроваджувати 

альтернативні види підвищення 

кваліфікації: щорічні курси за вибором у 

формі тренінгів, вебінарів, майстер-класів з 

врахуванням освітніх запитів та 

можливостей їх вибору педагогами. 

Педагоги (здобувачі 

післядипломної освіти, 

слухачі курсів ПК) 

Освітні 

програми 

Кафедри 

КЗ 

CОІППО 

Панченко С.М. 

Головач Е.В. 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

2 Січень Розробити та оновити робочі навчальні 

програми навчальних дисциплін ПК з 

урахуванням у їх змісті основних завдань 

Нової української школи, дистанційного 

навчання,   освітянських потреб та 

регіональних особливостей 

Педагоги (здобувачі 

післядипломної освіти, 

слухачі курсів ПК) 

Робочі 

навчальні 

програми 

Кафедри 

КЗ 

CОІППО 

Панченко С.М. 

Головач Е.В. 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

3 Січень Затвердити перелік курсів ПК за 

вибором на 2023 рік 

Педагоги (здобувачі 

післядипломної освіти, 

слухачі курсів ПК) 

Перелік курсів Кафедри 

КЗ 

CОІППО 

Панченко С.М. 

Головач Е.В. 

Завідувачі кафедр, 

викладачі 

4 Лютий Скласти індивідуальні програми 

стажування, забезпечити стажування на 

кафедрах інституту педагогічних та 

науково-педагогічних працівників 

Сумської області 

Педагогічні 

працівники області, 

науково-педагогічні 

працівники ЗВО 

Програма та 

результати 

стажування 

Кафедри 

КЗ 

CОІППО 

Панченко С.М. 

Головач Е.В. 

Завідувачі кафедр 

5 Протягом 

року 

Забезпечити публічність та доступність 

інформації про зміст освітніх програм, 

навчальних та навчально-тематичних 

планів підвищення кваліфікації 

Педагоги (здобувачі 

післядипломної освіти, 

слухачі курсів ПК) 

Репозитарій 

інституту, 

сайти 

кафедр, сайт 

КЗ СОІППО 

 

 

КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М. Головач Е.В. 

Завідувачі кафедр 

Методисти 

навчального відділу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Освітньо-професійні програми магістратури 

1 Червень- 

вересень 

Провести набір студентів на акредитовані 

освітньо-професійні програми, ліцензовані 

спеціальності інституту згідно 

ліцензованого обсягу 

Педагогічні 

працівники області 

Навчальні 

групи 

КЗ 

CОІППО 

Панченко С.М.  Івашина Л.П. 

Члени приймальної 

комісії 

Завідувачі кафедр 

Форми навчання слухачів та студентів 

1 Січень Довести педагогічним колективам та 

педагогічним працівникам області графік 

освітнього процесу КЗ СОІППО (плани-

сітки) фахових курсів ПК та курсів за 

вибором у 2022 році 

Адміністрація 

закладів освіти 

області, 

педагогічні 

працівники області 

Накази ДОН 

Сумської ОДА 

Плани-сітки із 

врахуванням 

замовлень 

КЗ 

CОІППО 

Головач Е.В. Удовенко Л.І.,  

Пащенко О.К. 

2 Січень Урізноманітнити та оновити  тематику 

курсів за вибором (30 годин) за 

основними напрямками ПК і формами 

навчання для формування замовлень на 

2023 рік 

Педагоги області 

(здобувачі 

післядипломної 

освіти, слухачі 

курсів ПК) 

Тематика 

курсів 

Кафедри  

КЗ 

CОІППО 

Панченко С.М Головач Е.В. 

Завідувачі кафедр 

3 Червень Скласти та оприлюднити графік освітнього 

процесу (план-сітку) з підвищення 

кваліфікації працівників галузі освіти 

Сумської області на 2023 рік зі збереженням 

різноманітних форм навчання 

Адміністрація 

закладів освіти 

області, 

педагогічні 

працівники області 

Наказ ДОН 

Сумської ОДА 

План-сітка із 

врахуванням 

замовлень 

КЗ 

CОІППО 

Панченко С.М. Удовенко Л.І., 

Пащенко О.К. 

Дистанційне навчання, електронні освітні ресурси 

1 Протягом 

року 

Оновлювати платформи дистанційного 

навчання новими електронними освітніми 

ресурсами з кожної навчальної дисципліни 

(навчального курсу) 

Слухачі курсів ПК, 

викладачі КЗ 

СОІППО 

Нові 

електронні 

освітні ресурси 

КЗ 

СОІППО 

Головач Е.В. Сектор дистанційної 

освіти навчального 

відділу 

Завідувачі кафедр, 

викладачі  

2 Протягом 

року 

Удосконалювати та урізноманітнювати 

програмне забезпечення для проведення 

онлайн-лекцій, вебінарів, онлайн-

конференцій тощо 

Слухачі курсів ПК, 

викладачі КЗ 

СОІППО 

Електронні 

освітні 

платформи  

КЗ 

СОІППО 

Головач Е.В. Сектор дистанційної 

освіти навчального 

відділу 

Завідувачі кафедр, 

викладачі  

3 Протягом 

року 

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 

 
 

Слухачі курсів ПК, 

викладачі КЗ СОІППО 

 КЗ СОІППО Головач Е.В. Сектор дистанційної 

освіти навчального 

відділу 

Завідувачі кафедр, 

викладачі  
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4 Протягом 

року 

 Упроваджувати цифрові технології в 

освітній процес інституту 

Слухачі курсів ПК, 

викладачі КЗ СОІППО 

Розклади занять КЗ СОІППО Головач Е.В. Сектор дистанційної 

освіти навчального 

відділу 

Завідувачі кафедр, 

викладачі  

5 Протягом 

року 

Забезпечення освітнього процесу 

підвищення кваліфікації  електронно-

освітніми ресурсами, засобами надання 

учбового матеріалу,  засобами консультації 

та інтерактивної співпраці, доповнення 

дистанційних курсів новою інформацією, 

електронними підручниками,  

інтерактивними застосунками 

Слухачі курсів ПК, 

викладачі КЗ СОІППО 

 КЗ СОІППО Головач Е.В. Сектор дистанційної 

освіти навчального 

відділу 

Завідувачі кафедр, 

викладачі  

6 Січень Продовжити практику видачі електронних 

сертифікатів для слухачів дистанційної 

форми навчання курсів за вибором 

Слухачі курсів ПК, 

викладачі КЗ 

СОІППО 

Електронні 

сертифікати 

КЗ 

СОІППО 

Головач Е.В. Крюк Ю.Є. 

7 Протягом 

року 

Вдосконалювати навички викладачів у 

використанні електронних застосунків, їх 

інтеграції в освітні електронні платформи 

дистанційної освіти інституту 

Слухачі курсів ПК, 

викладачі КЗ СОІППО 

 КЗ СОІППО Головач Е.В. Сектор дистанційної 

освіти навчального 

відділу 

Завідувачі кафедр, 

викладачі  

8 Протягом 

року 

Підтримувати  нові освітні ініціативи щодо 

якісного навчання онлайн 

 

Слухачі курсів ПК, 

викладачі КЗ СОІППО 

 КЗ СОІППО Головач Е.В. Сектор дистанційної 

освіти навчального 

відділу 

Завідувачі кафедр, 

викладачі  

9 Протягом 

року 

Продовжити запровадження 

skype- лекцій для слухачів виїзних 

курсів (за потребою) 

Слухачі виїзних 

курсів КЗ СОІППО 

Он-лайн ресурс КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М. Завідувачі кафедр 

10 Протягом 

року 

Збільшити пропозицію електронних 

(дистанційних) курсів за вибором для 

формування щорічних замовлень на курси 

Слухачі курсів ПК, 

викладачі КЗ 

СОІППО 

Електронні 

дистанційні 

курси за 

вибором 

Кафедри  

КЗ 

CОІППО 

Панченко С.М. Головач Е.В. 

Завідувачі кафедр, 

викладачі  

11 Протягом 

року 

Виконувати планові роботи з внесення 

даних КЗ СОІППО до ЄДЕБО 

Адміністрація КЗ 

СОІППО 

Формування та 

верифікація 

визначених 

документів 

ЄДЕБО Панченко С.М. Дранник І.В., 

адміністратор  

ЄДЕБО 
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12 Протягом 

року 

Запроваджувати хмарні сервіси у 

освітньому процесі інституту 

Адміністрація 

КЗ СОІППО 

Документи 

спільного 

доступу 

КЗ 

СОІППО 

Панченко С.М. Методисти 

навчального відділу, 

лаборанти кафедр 

 

Забезпечення якості освітньої діяльності 

1 Протягом 

року 

Ефективно застосовувати сучасні 

процедури внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності 

КЗ СОІППО, визначені чинним 

законодавством (ст. 48 Закону України 

«Про освіту»), нормативною базою 

інституту 

Науково- педагогічні 

працівники кафедр, 

слухачі курсів ПК, 

студенти 

Програма 

заходів із 

забезпече

ння якості 

освітньої 

діяльності 

КЗ 

CОІППО 

Нікітін Ю.О. Проректори 

2 Лютий Підготовка питання на колегію ДОН 

Сумської ОДА  «Про підготовку вчителів 

Сумської області  до впровадження 

Державного стандарту базової середньої 

освіти»  

Члени колегії Довідка ДОН 

Сумської 

ОДА 

Нікітін Ю.О. Члени робочої групи 

3 Червень, 

грудень 

Підготувати аналітичні матеріали стану 

виконання замовлень на ПК освітян за 

кожне півріччя і за рік у цілому  

Педагоги області 

(здобувачі 

післядипломної 

освіти, слухачі 

курсів ПК) 

Лист КЗ 

СОІППО щодо 

стану виконання 

заявок 

КЗ 

CОІППО 

Головач Е.В. Гришак В.В. 

4 Вересень Здійснювати періодичне анкетування / 

онлайн-опитування слухачів курсів щодо 

оцінювання ними змісту, стану організації 

підвищення кваліфікації, результативності 

курсів, здатності задовольняти їх 

очікування 

Педагоги області Анкетування 

/онлайн- 

опитування 

КЗ 

CОІППО 

Головач Е.В. Куратори навчальних 

груп 

5 Вересень Проаналізувати стан готовності кафедр 

до нового 2022-2023 навчального року 

Науково- педагогічні 

працівники кафедр 

Нормативна та 

навчально-

методична 

документація 

КЗ 

CОІППО 

Панченко С.М. Головач Е.В. 

6 Протягом 

року 

Аналізувати та враховувати виконання  

викладачами кваліфікаційних вимог, 

наукової та професійної активності 

Науково- 

педагогічні 

працівники 

Показники 

наукової та 

професійної 

активності 

КЗ 

CОІППО 

Панченко С.М. Головач Е.В. 

Завідувачі кафедр 
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7 Протягом 

року 

Створити можливості педагогам для 

вибору змісту освітніх програм, форм 

навчання, інноваційних педагогічних 

технологій. Підтримувати освітні 

ініціативи, нові види освітніх продуктів 

Педагоги області 

(здобувачі 

післядипломної 

освіти, слухачі 

курсів ПК) 

Нові види 

освітніх 

продуктів 

КЗ 

CОІППО 

Головач Е.В. Завідувачі кафедр 

8 Протягом 

року 

Здійснювати експертне оцінювання 

актуальності змісту освітніх програм, 

навчальних та навчально-тематичних 

планів підвищення кваліфікації 

Педагоги області 

(здобувачі 

післядипломної освіти, 

слухачі курсів ПК, 

студенти) 

Експертні 

висновки 

КЗ 

CОІППО 

Головач Е.В. Завідувачі кафедр 

Куратори навчальних 

груп 

Дранник І.В. 

9 Протягом 

року 

Продовжити практику звітів завідувачів 

кафедр на вченій раді інституту щодо 

якості організації освітнього процесу  

Завідувачі кафедр Звіти кафедр КЗ 

CОІППО 

Нікітін Ю.О. Завідувачі кафедр 

10 Грудень Здійснити  внутрішній аудит якості ведення 

діловодства кафедрами  відповідно до 

номенклатури справ у 2022 році 

Працівники 

навчального 

відділу, кафедр 

Звіт з освітньої 

діяльності  

КЗ 

CОІППО 

Головач Е.В. Завідувачі кафедр 

Методисти 

навчального відділу 

 

Організаційна діяльність 

1 Протягом 

року 

Забезпечити виконання річного плану ПК 

науково-педагогічних та педагогічних 

працівників інституту 

Науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації, 

стажування 

ЗВО України Панченко С.М. Головач Е.В. 

Гришак В.В. 

2 Протягом 

року 

Стимулювати безперервний професійний 

розвиток науково- педагогічних 

працівників шляхом врахування здійснення 

ними короткотермінового навчання 

(семінарів, тренінгів, сертифікованих он-

лайн курсів, «круглих столів» з актуальної 

тематики) та отриманих сертифікатів в їх 

професійній діяльності 

Науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

Сертифікати КЗ 

CОІППО 

Панченко С.М. Гришак В.В. 

Завідувачі кафедр 

3 Протягом 

року 

Здійснювати координацію роботи 

викладачів, кураторів груп в 

організації освітньої діяльності, 

вчасно складати розклади навчальних 

занять 

Науково- педагогічні 

працівники кафедр 

Розклад 

навчальних 

занять 

КЗ 

CОІППО 

Головач Е.В. Воловик В.І. 

Лаборанти кафедр 
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4.4. Здійснення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації та стажування працівників галузі освіти 

План заїздів слухачів фахових курсів підвищення кваліфікації до КЗ СОІППО на 2022 рік 

(наказ ДОН Сумської ОДА «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 

2022 році» від 07.07.2021 року №359-ОД) 

Таблиця 4.4.1 

№ Термін Назва курсів за вибором 

К
-т

ь
 

сл
у

х
ач

ів
 

К
-т

ь
 г

р
у

п
 

Місце 

проведення 
Форма навчання 

Очікуваний 

результат 

навчання 

Відповідальні 

особи, 

куратори 

Пропозиції 

щодо 

інформац. 

супроводу 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СІЧЕНЬ 

1 10.01-14.01 – наст. сесія; 

21.02-23.02 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) української 

мови та літератури 

18 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Логвиненко Ю.В. План-сітка 

2 10.01-14.01 – наст. сесія; 

21.02-23.02 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) російської 

мови та зарубіжної літератури 

26 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Чхайло Л.М. План-сітка 

3 10.01-14.01 – наст. сесія; 

21.02-23.02 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) хімії 12 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Коростіль Л.А. План-сітка 

4 10.01-14.01 – наст. сесія; 

21.02-23.02 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) фізичної 

культури та предмета «Захист 

України» 

23 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Деменков Д.В. План-сітка 

5 10.01-14.01 – наст. сесія; 

21.02-25.02 – екз. сесія 

Вихователі-методисти, 

вихователі закладів дошкільної 

освіти 

24 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л. 

План-сітка 

6 10.01-14.01 – наст. сесія; 

28.02-02.03 – екз. сесія 

Соціальні педагоги 16 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Єфремова Г.Л. План-сітка 

7 10.01-14.01 – наст. сесія; 

28.02-02.03 – екз. сесія 

Керівники гуртків спортивного, 

оздоровчого та військово-

патріотичного напряму 

10 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Серих Л.В. План-сітка 

8 10.01-14.01 – наст. сесія; 

09.03-11.03 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) трудового 

навчання, креслення, предмета 

«Технології», майстри 

виробничого навчання МНВК, 

які викладають у групах 

професійного та профільного 

навчання за технологічним 

напрямком 

25 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 

9 10.01 – наст. сесія; 

10.05 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) 

інформатики, інформаційних 

технологій 

10 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Петрова Л.Г. План-сітка 
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10 11.01 – наст. сесія; 

11.05 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) фізики, 

астрономії 

16 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Кода С.В. План-сітка 

11 12.01 – наст. сесія; 

12.05 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) іноземних 

мов 

22 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Клюніна Н.В. План-сітка 

12 13.01 – наст. сесія; 

13.05 – екз. сесія 

Учителі початкових класів 21 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

План-сітка 

13 14.01 – наст. сесія; 

13.05 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

19 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

14 17.01-21.01 – наст. сесія; 

14.02-18.02 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

30 1 Роменський ЗДО 

(ясла-садок) №9 

"Фіалка" 

Роменської 

міської ради 

Сумської області 

Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

15 24.01 – І заїзд; 

18.02 – ІІ заїзд 

Педагогічні працівники різних 

спеціальностей  

41 1  КЗ СОІППО Стажування Свідоцтво - План-сітка 

16 31.01-04.02 – наст. сесія; 

14.03-18.03 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

26 1 Охтирський ДНЗ 

(ясла - садок) 

«Теремок» 

Охтирської 

міської ради 

Сумської області 

Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

ЛЮТИЙ 

17 21.02-25.02 – наст. сесія; 

28.03-01.04 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

24 1 Центр 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

Конотопської 

міської ради 

Сумської області 

Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

18 21.02-25.02 – наст. сесія; 

28.03-30.03 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) іноземних 

мов 

19 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Клюніна Н.В План-сітка 

19 21.02-25.02 – наст. сесія; 

28.03-30.03 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) історії та 

суспільних дисциплін 

19 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Драновська С.В. План-сітка 

20 21.02 – наст. сесія; 

14.06 – екз. сесія 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки закладів 

професійно-технічної освіти 

 

18 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 
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21 22.02 – наст. сесія; 

15.06 – екз. сесія 

Вихователі гуртожитків 

закладів фахової передвищої 

освіти, закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

18 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Кожем’якіна І.В. План-сітка 

22 24.02 – наст. сесія; 

14.06 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) української 

мови та літератури 

15 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Логвиненко Ю.В. План-сітка 

23 24.02 – наст. сесія; 

16.06 – екз. сесія 

Учителі-дефектологи, учителі - 

предметники НВК, ЗДО,  

спеціальних шкіл 

15 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Прядко Л.О. План-сітка 

24 25.02 – наст. сесія; 

17.06 – екз. сесія 

Бібліотекарі  17 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

25 28.02-04.03 – наст. сесія; 

04.04-06.04 – екз. сесія 

Учителі (викладачі)  

хореографічних дисциплін та 

керівники відповідних гуртків 

21 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

26 28.02-04.03 – наст. сесія; 

04.04-06.04 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти  

27 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

27 28.02-04.03 – наст. сесія; 

04.04-06.04 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

27 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

28 28.02-04.03 – наст. сесія; 

04.04-08.04 – екз. сесія 

Сестри медичні закладів 

дошкільної освіти 

18 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Василега О.Ю. План-сітка 

29 28.02-04.03 – наст. сесія; 

11.04-15.04 – екз. сесія 

Кухарі закладів загальної 

середньої освіти 

21 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 

БЕРЕЗЕНЬ 

30 14.03-18.03 – наст. сесія; 

18.04-20.04 – екз. сесія 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки закладів 

професійно-технічної освіти 

16 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 

31 14.03-18.03 – наст. сесія; 

18.04-20.04 – екз. сесія 

Учителі початкових класів 22 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

План-сітка 

32 14.03-18.03 – наст. сесія; 

18.04-20.04 – екз. сесія 

Педагоги-організатори 25 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Єфремова Г.Л. План-сітка 

33 14.03-18.03 – наст. сесія; 

18.04-20.04 – екз. сесія 

Методисти, культорганізатори 

закладів позашкільної освіти 

25 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

34 14.03-18.03 – наст. сесія; 

18.04-20.04 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

27 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

35 14.03-18.03 – наст. сесія; 

18.04-20.04 – екз. сесія 

Музичні керівники закладів 

дошкільної освіти 

 

29 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Байдак Ю.В. План-сітка 
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36 14.03-18.03 – наст. сесія; 

18.04-22.04 – екз. сесія 

Директори закладів загальної 

середньої освіти, навчально-

виховних комплексів, спеціаль-

них шкіл (усіх спеціальностей) 

15 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Луценко С.М., 

Перлик В.В. 

План-сітка 

37 14.03-18.03 – наст. сесія; 

18.04-22.04 – екз. сесія 

Практичні психологи  22 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Вознюк А.В. План-сітка 

38 21.03-25.03 – наст. сесія; 

26.04-28.04 – екз. сесія 

Інструктори фізичної культури 

закладів дошкільної освіти 

15 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Деменков Д.В. План-сітка 

39 21.03-25.03 – наст. сесія; 

26.04-28.04 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) 

образотворчого мистецтва, 

художньої культури та 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

20 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

40 21.03-25.03 – наст. сесія; 

26.04-28.04 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

27 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

41 21.03-25.03 – наст. сесія; 

26.04-28.04 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

27 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

42 21.03-25.03 – наст. сесія; 

26.04-29.04 – екз. сесія 

Кухарі закладів дошкільної 

освіти 

25 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 

43 28.03-01.04 – наст. сесія; 

03.05-05.05 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) музичного 

мистецтва, художньої культури 

та інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

12 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Байдак Ю.В. План-сітка 

44 28.03-01.04 – наст. сесія; 

03.05-05.05 – екз. сесія 

Вихователі груп продовженого 

дня 

28 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Єфремова Г.Л. План-сітка 

45 28.03-01.04 – наст. сесія; 

03.05-05.05 – екз. сесія 

Керівники гуртків еколого-

натуралістичного напряму 

19 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

46 28.03-01.04 – наст. сесія; 

03.05-06.05 – екз. сесія 

Сестри медичні 28 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Василега О.Ю. План-сітка 

КВІТЕНЬ 

47 04.04-08.04 – наст. сесія; 

10.05-12.05 – екз. сесія 

 

Бібліотекарі  18 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

48 11.04-15.04 – наст. сесія; 

16.05-18.05 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) фізичної 

культури 

19 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Деменков Д.В. План-сітка 

49 11.04-15.04 – наст. сесія; 

16.05-18.05 – екз. сесія 

 

Логопеди 14 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Прядко Л.О. План-сітка 
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50 11.04-15.04 – наст. сесія; 

16.05-18.05 – екз. сесія 

Керівники  гуртків естрадно-

вокального напряму 

 

11 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

51 11.04-15.04 – наст. сесія; 

16.05-18.05 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

27 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

52 11.04-15.04 – наст. сесія; 

16.05-20.05 – екз. сесія 

Завідувачі,  вихователі закладів 

дошкільної освіти 

22 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

53 18.04-22.04 – наст. сесія; 

23.05-27.05 – екз. сесія 

Сестри медичні закладів 

дошкільної освіти 

19 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Василега О.Ю. План-сітка 

54 18.04-22.04 – наст. сесія; 

23.05-27.05 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

25 1 Комунальний 

позашкільний 

навчальний 

заклад 

«Шосткинська 

міська мала 

академія наук 

учнівської 

молоді 

Шосткинської 

міської ради 

Сумської 

області» 

Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

ТРАВЕНЬ 

55 03.05-06.05 – наст. сесія; 

06.06-10.06 – екз. сесія 

Кухарі закладів загальної 

середньої освіти 

21 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 

СЕРПЕНЬ 

56 29.08 – наст. сесія; 

19.12 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) математики 17 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Кода С.В. План-сітка 

57 30.08 – наст. сесія; 

20.12 – екз. сесія 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки закладів 

професійно-технічної освіти 

18 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 

58 30.08 – наст. сесія; 

22.12 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

19 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

59 31.08 – наст. сесія; 

21.12 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) історії, 

основ правознавства, 

громадянської освіти, етики 

 

10 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Драновська С.В. План-сітка 
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60 31.08 – наст. сесія; 

21.12 – екз. сесія 

Учителі-дефектологи, учителі - 

предметники навчально-

виховних комплексів, закладів 

дошкільної освіти,  спеціальних 

шкіл 

15 1  КЗ СОІППО Дистанційна Свідоцтво Прядко Л.О. План-сітка 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

61 05.09-09.09 – наст. сесія; 

10.10-12.10 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) 

інформатики, інформаційних 

технологій 

10 1 КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Петрова Л.Г. План-сітка 

62 05.09-09.09 – наст. сесія; 

10.10-12.10 – екз. сесія 

Логопеди 15 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Прядко Л.О. План-сітка 

63 05.09-09.09 – наст. сесія; 

10.10-12.10 – екз. сесія 

Соціальні педагоги 17 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Єфремова Г.Л. План-сітка 

64 05.09-09.09 – наст. сесія; 

10.10-12.10 – екз. сесія 

Керівники гуртків науково- 

технічного напряму 

23 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

65 05.09-09.09 – наст. сесія; 

10.10-12.10 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

27 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

66 05.09-09.09 – наст. сесія; 

10.10-13.10 – екз. сесія 

Кухарі закладів загальної 

середньої освіти 

21 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 

67 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-19.10 – екз. сесія 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки закладів 

професійно-технічної освіти 

16 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 

68 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-19.10 – екз. сесія 

Бібліотекарі  18 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

69 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-19.10 – екз. сесія 

Музичні керівники закладів 

дошкільної освіти 

29 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Байдак Ю.В. План-сітка 

70 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-21.10 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

25 1 Комунальний 

позашкільний 

навчальний 

заклад 

«Шосткинська 

міська мала 

академія наук 

учнівської молоді 

Шосткинської 

міської ради 

Сумської 

області» 

Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 
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71 19.09-23.09 – наст. сесія; 

24.10-26.10 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) географії, 

економіки, предмета «Рідний 

край» 

20 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Удовиченко І.В. План-сітка 

72 19.09-23.09 – наст. сесія; 

24.10-26.10 – екз. сесія 

 

Учителі початкових класів 21 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

План-сітка 

73 19.09-23.09 – наст. сесія; 

24.10-28.10 – екз. сесія 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи, з 

навчально- виробничого 

навчання (які опікуються 

виховною роботою) (усіх 

спеціальностей) 

19 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Єфремова Г.Л. План-сітка 

74 19.09-23.09 – наст. сесія; 

24.10-28.10 – екз. сесія 

Сестри медичні закладів 

дошкільної освіти 

19 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Василега О.Ю. План-сітка 

75 19.09-23.09 – наст. сесія; 

24.10-28.10 – екз. сесія 

Кухарі закладів дошкільної 

освіти 

25 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 

76 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 

Інструктори фізичної культури 

закладів дошкільної освіти 

15 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Деменков Д.В. План-сітка 

77 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 

Керівники гуртків декоративно-

ужиткового напряму 

24 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

78 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

27 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

79 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 

Вихователі закладів 

інституційного догляду та 

виховання дітей,  спеціальних 

шкіл, закладів соціально-

реабілітаційного спрямування 

15 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Єфремова Г.Л. План-сітка 

80 26.09-30.09 – наст. сесія; 

07.11-11.11 – екз. сесія 

Практичні психологи закладів 

дошкільної освіти 

16 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Вознюк А.В. План-сітка 

81 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-04.11 – екз. сесія 

Завідувачі,  вихователі закладів 

дошкільної освіти 

22 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

ЖОВТЕНЬ 

82 03.10-07.10 – наст. сесія; 

07.11-09.11 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) української 

мови та літератури 

18 1 КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Логвиненко Ю.В. План-сітка 

83 03.10-07.10 – наст. сесія; 

14.11-16.11 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) іноземних 

мов 

19 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Клюніна Н.В. План-сітка 

84 03.10-07.10 – наст. сесія; 

07.11-11.11 – екз. сесія 

Сестри медичні 28 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Василега О.Ю. План-сітка 
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85 03.10-07.10 – наст. сесія; 

07.11-11.11 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

24 1 Центр 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників 

Конотопської 

міської ради 

Сумської області 

Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

86 17.10-21.10 – наст. сесія; 

21.11-23.11 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) біології 

(і екології) 

 

19 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Успенська В.М. План-сітка 

87 17.10-21.10 – наст. сесія; 

21.11-23.11 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) фізичної 

культури, керівники 

спортивних гуртків 

17 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Деменков Д.В. План-сітка 

88 17.10-21.10 – наст. сесія; 

21.11-25.11 – екз. сесія 

Практичні психологи закладів 

дошкільної освіти 

17 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Вознюк А.В. План-сітка 

89 24.10-28.10 – наст. сесія; 

28.11-30.11 – екз. сесія 

Керівники гуртків 

соціокультурного, 

реабілітаційного напряму 

11 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

90 24.10-28.10 – наст. сесія; 

28.11-30.11 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

27 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 

91 31.10-04.11 – наст. сесія; 

05.12-07.12 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) математики 19 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Кода С.В. План-сітка 

92 31.10-04.11 – наст. сесія; 

05.12-09.12 – екз. сесія 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи, з 

навчально виробничого 

навчання (усіх спеціальностей) 

14 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Луценко С.М., 

Перлик В.В. 

План-сітка 

93 31.10-04.11 – наст. сесія; 

05.12-09.12 – екз. сесія 

Кухарі закладів дошкільної 

освіти 

26 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 

ЛИСТОПАД 

94 07.11-11.11 – наст. сесія; 

12.12-14.12 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) музики, які 

викладають гру на музичних 

інструментах, акомпаніатори, 

концертмейстери, учителі 

(викладачі) театральних,  

вокально-хорових  дисциплін та 

керівники відповідних гуртків  

24 1 КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Байдак Ю.В. План-сітка 

95 07.11-11.11 – наст. сесія; 

12.12-14.12 – екз. сесія 

Асистент вихователя 

інклюзивної групи 

15 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Прядко Л.О. План-сітка 
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96 07.11-11.11 – наст. сесія; 

12.12-14.12 – екз. сесія 

Директори, заступники 

директора, завідувачі відділів 

ЗПО  

15 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

97 07.11-11.11 – наст. сесія; 

12.12-16.12 – екз. сесія 

Кухарі закладів загальної 

середньої освіти 

20 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Крот Г.В. План-сітка 

98 14.11-18.11 – наст. сесія; 

19.12-21.12 – екз. сесія 

Вихователі по супроводу дітей 16 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Єфремова Г.Л. План-сітка 

99 14.11-18.11 – наст. сесія; 

19.12-21.12 – екз. сесія 

Керівники гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

19 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Сєрих Л.В. План-сітка 

100 14.11-18.11 – наст. сесія; 

19.12-21.12 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

27 1  КЗ СОІППО Очно-дистанційна Свідоцтво Ковтун Є.Ф., 

Цимерман І.Л., 

Лобода В.В. 

План-сітка 
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План заїздів слухачів курсів за вибором підвищення кваліфікації до КЗ СОІППО на 2022 рік 

(наказ ДОН Сумської ОДА «Про підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників Сумської області у 

2022 році» від 08.07.2021 року №361-ОД ) 

Таблиця 4.4.2 

№ Термін Назва (тема) курсів за вибором 

К
-т

ь
 

сл
у

х
ач

ів
 

К
-т

ь
 г

р
у

п
 

Місце проведення 
Форма 

навчання 

Очікуваний 

результат 

навчання 

Відповідальні 

особи, куратори 

Пропозиції 

щодо 

іміджевого 

та інформ. 

супроводу 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СІЧЕНЬ 

1 04.01-

06.01 

Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, 

взаємодія 

11 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Пінчук Д.М. План-сітка 

2 04.01-

06.01 

Лідерство як технологія 

формування поведінкових 

моделей сучасного педагога 

25 1 КУ Сумська спеціалізована школа   

І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, 

м. Суми Сумської області 

Очна Сертифікат Івашина Л. П. План-сітка 

3 04.01-

06.01 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця, в 

умовах Нової української школи 

25 1 КУ Сумський навчально-виховний 

комплекс №16 імені Олексія 

Братушки «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів –дошкільний навчальний 

заклад» Сумської міської ради 

Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 

4 04.01-

06.01 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

27 1 КУ Сумська спеціалізована школа   

І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, 

Сумської області 

Очна Сертифікат Прядко Л. О. План-сітка 

5 04.01-

06.01 

Створення інтерактивних 

елементів уроку засобами ІКТ  

25 1 КУ Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, 

м. Суми Сумської області 

Очна Сертифікат Ніколаєнко М.С. План-сітка 

6 04.01-

06.01 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому процесі 

26 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №15 ім. Д.Турбіна,     

м. Суми, Сумської області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

7 04.01-

06.01 

Віртуальний клас для ефективного 

навчання: Microsoft Teams 

30 1 КУ Сумська загальноосвітня школа  

І - ІІІ ступенів №18 Сумської міської 

ради 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

8 10.01-

12.01 

Прийняття управлінських рішень 

на основі конструктивної 

співпраці учасників освітнього 

процесу та взаємодії закладу 

освіти з місцевою громадою 

11 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Луценко С.М. План-сітка 
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9 10.01-

12.01 

Моделювання шкіл здоров’я в 

закладі освіти  

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Успенська В.М. План-сітка 

10 10.01-

12.01 

Розвиток критичного мислення 

молодшого школяра в контексті 

Нової української школи 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

План-сітка 

11 10.01-

12.01 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

18 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №22 імені Ігоря 

Гольченка Сумської міської ради 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

12 12.01-

14.01 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

19 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №22 імені Ігоря 

Гольченка Сумської міської ради 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

13 12.01-

14.01 

Моніторинг та самомоніторинг 

діяльності закладу загальної 

середньої освіти 

15 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Перлик В.В. План-сітка 

14 17.01-

19.01 

Створення інтерактивних 

елементів уроку засобами ІКТ  

32 1 Бугруватський НВК-ЗОШ І-ІІІ 

ступенів - ДНЗ Чернеччинської 

сільської ради Охтирського району 

Сумської області 

Очна Сертифікат Ніколаєнко М.С. План-сітка 

15 17.01-

19.01 

Демократизація та партнерство 

закладу освіти в умовах НУШ 

25 1 Охтирська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №5 імені Р.К. Рапія 

Охтирської міської ради Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Луценко С.М. План-сітка 

16 17.01-

19.01 

Формування практичних навичок 

щодо впровадження змішаного 

навчання в освітній процес 

25 1 Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Глухівський фаховий 

медичний коледж» 

Дистанційна Сертифікат Коростіль Л.А. План-сітка 

17 17.01-

19.01 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Сидоренко Н.В. План-сітка 

18 17.01-

19.01 

STEM-освіта як інноваційна 

технологія навчання 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Грицай С.М. 

 

План-сітка 

19 17.01-

19.01 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л. О. План-сітка 

20 17.01-

19.01 

Відповідальне батьківство: 

технології взаємодії школи та 

сім’ї 

 

 

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Єфремова Г.Л. План-сітка 
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21 17.01-

19.01 

Формування компетентностей 

учнів у шкільному курсі фізики, 

математики, астрономії 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Кода С.В. План-сітка 

22 17.01-

19.01 

Нові підходи викладання 

музичного, інструментального, 

хореографічного, вокального та 

театрального мистецтва 

15 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Байдак Ю.В. 

 

План-сітка 

23 17.01-

19.01 

Методика викладання футболу в 

закладах загальної середньої 

освіти 

13 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Деменков Д.В. 

 

План-сітка 

24 17.01-

19.01 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку 

11 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

План-сітка 

25 17.01-

19.01 

Методика викладання історії та 

суспільних дисциплін в умовах 

Нової української школи  

15 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Драновська С. В. План-сітка 

26 17.01-

19.01 

Актуальні питання викладання 

іноземної мови в умовах Нової 

української школи  

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Клюніна Н.В. План-сітка 

27 17.01-

19.01 

Професійне вигорання у педагогів 

та його профілактика 

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Чеканська Л.М. План-сітка 

28 17.01-

19.01 

Інформатика в Новій українській 

школі: перезавантаження 

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Петрова Л.Г. План-сітка 

29 17.01-

19.01 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому 

процесі  

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

30 19.01-

21.01 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

25 1 Охтирська загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів імені Б.Д. Антоненка-

Давидовича Охтирської міської ради 

Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

31 24.01-

26.01 

Особливості навчання цифрових 

поколінь «Z» та «А»  

30 1 Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Жук М.В. План-сітка 

32 24.01-

26.01 

Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, 

взаємодія 

16 1 ВСП «Сумський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного 

університету» 

Дистанційна Сертифікат Пінчук Д.М. 

 

План-сітка 

33 24.01-

26.01 

Внутрішня система забезпечення 

якості освіти у закладі загальної 

середньої освіти 

25 1 Комунальна організація  «Шосткинська 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 

Шосткинської міської ради Сумської 

області» 

Дистанційна Сертифікат Перлик В.В. 

 

План-сітка 
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34 24.01-

26.01 

Технології профілактики дитячої 

агресії (аутоагресії) та жорстокості 

(булінгу) в освітньому середовищі 

25 1 КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 10 ім. Героя Радянського 

Союзу О.Бутка, м. Суми, Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Єфремова Г.Л. 

 

План-сітка 

35 24.01-

26.01 

Уроки здорового харчування в 

закладах освіти (для вчителів основ 

здоров’я та класних керівників) 

25 1 Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені В.М.Кравченка 

Буринської міської ради Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

36 24.01-

26.01 

Використання інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій в освітньому процесі в 

умовах реалізації нового 

Державного стандарту базової 

середньої освіти 

16 1 КУ Піщанська загальноосвітня школа  

І – ІІ ступенів м. Суми Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

37 24.01-

26.01 

Віртуальний клас для ефективого 

навчання: Google Classroom 

30 1 Відокремлений структурний підрозділ 

«Роменський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного 

університету» 

Дистанційна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

38 24.01-

26.01 

Ментальні карти як засіб 

формування креативного мислення 

учнів 

11 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Дистанційна Сертифікат Гиря О.О. 

 

План-сітка 

39 24.01-

26.01 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

40 24.01-

26.01 

Методологічні основи викладання 

української мови та літератури в 

Новій українській школі 

13 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Дистанційна Сертифікат Логвиненко Ю.В., 

Мазуренко В.О. 

План-сітка 

41 24.01-

26.01 

Особливості викладання української 

мови та літератури в умовах 

дистанційного та змішаного 

навчання  

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Дистанційна Сертифікат П’ятаченко Ю.В. План-сітка 

42 26.01-

28.01 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

25 1 Андріяшівський ліцей - заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Андріяшівської сільської 

ради Роменського району Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

43 31.01-

02.02 

Технології розвитку навичок «4К»: 

критичне мислення, креативність, 

комунікація, командна робота та 

співпраця в умовах Нової 

української школи 

31 1 КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 29, м. Суми, Сумської 

області 

Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 



65  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44 31.01-

02.02 

Актуальні питання професійної 

діяльності вчителів математики, 

фізики і астрономії старшої школи 

в умовах Нової української школи 

 

25 1 Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені В.М.Кравченка 

Буринської міської ради Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Кода С.В. 

 

План-сітка 

45 31.01-

02.02 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому процесі 

27 1 КУ Сумська спеціалізована школа   

І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, 

Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

46 31.01-

02.02 

Створення мультимедійної 

презентації та навчального відео 

17 1 Сумський заклад загальної середньої 

освіти спеціальна школа Сумської 

міської ради 

Дистанційна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

47 31.01-

02.02 

Діти з труднощами навчання в 

інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології 

супроводу 

15 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

48 31.01-

02.02 

Сучасні технології формування 

навичок здорового способу життя 

серед дітей молодшого шкільного 

віку 

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Кожем'якіна І.В. 

 

План-сітка 

49 31.01-

02.02 

Розв’язок розрахункових задач з 

хімії на основі аналітичного 

підходу 

11 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Коростіль Л.А. 

 

План-сітка 

50 31.01-

02.02 

Сучасні підходи до методики 

викладання трудового навчання, 

креслення, предмету «Технології» 

(проведення майстер-класів) 

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Крот Г.В. План-сітка 

51 31.01-

02.02 

Сучасні підходи до організації та 

проведення уроків фізичної 

культури  

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Деменков Д.В. 

 

План-сітка 

52 31.01-

02.02 

Упровадження ігрових та 

діяльнісних методів навчання в 

освітній процес початкової школи 

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Дистанційна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

53 31.01-

02.02 

Особливості викладання предметів 

суспільно-гуманітарного циклу в 

умовах очного, дистанційного та 

змішаного навчання 

19 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Дистанційна Сертифікат Драновська С.В. План-сітка 

54 31.01-

02.02 

Формування мовної та літературної 

компетенції учнів на засадах 

Концепції Нової української школи  

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Дистанційна Сертифікат Чхайло Л.М. План-сітка 
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ЛЮТИЙ 

55 02.02-

04.02 

Індивідуалізація освітнього 

процесу в інклюзивному 

середовищі 

24 1 Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Сумська обласна 

гімназія-інтернат для талановитих та 

творчо обдарованих дітей 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

56 07.02-

09.02 

Професійний розвиток педагога в 

умовах Нової української школи 

25 1 КУ Сумська спеціалізована школа   

І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерал-

лейтенанта А. Морозова м. Суми, 

Сумської області 

Очна Сертифікат Стукалова Т.Г. План-сітка 

57 07.02-

09.02 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

25 1 Заклад загальної середньої освіти    

І-ІІІ ступенів №2 Тростянецької 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

58 07.02-

09.02 

Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, 

взаємодія 

25 1 Грунська загальноосвітня школа       

І -ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу А. М. 

Діхтяренка Грунської сільської ради 

Охтирського району Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Пінчук Д.М. План-сітка 

59 07.02-

09.02 

STEM-освіта як інноваційна 

технологія навчання 

15 1 Комунальний заклад Березівської 

сільської ради» Слоутський 

навчально-виховний 

комплекс:загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст., ДНЗ « Волошка» 

Дистанційна Сертифікат Грицай С.М. 

 

План-сітка 

60 07.02-

09.02 

Технології профілактики дитячої 

агресії (аутоагресії) та 

жорстокості (булінгу) в 

освітньому середовищі 

25 1 КУ Сумська спеціалізована школа      

І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя 

Радянського Союзу О.Бутка,  

м. Суми, Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Єфремова Г.Л. 

 

План-сітка 

61 07.02-

09.02 

Технологія 

 вебквесту в освітньому просторі  

15 1 Відокремлений структурний 

підрозділ «Конотопський 

індустріально-педагогічний фаховий 

коледж Сум ДУ» 

Дистанційна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

62 07.02-

09.02 

Сучасні підходи у формуванні 

дослідницької компетентності 

педагогів при виконанні наукових 

досліджень МАН 

13 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Тихенко Л.В. 

 

План-сітка 

63 07.02-

09.02 

Особливості викладання 

мистецьких дисциплін в умовах 

дистанційного чи змішаного 

навчання 
 

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Сєрих Л.В. План-сітка 
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64 07.02-

09.02 

Формування мовленнєвої 

компетенції учнів при вивченні 

іноземної мови в умовах Нової 

української школи  

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Клюніна Н.В. План-сітка 

65 07.02-

09.02 

Теорія та методика викладання 

інформатики та інформаційних 

технологій 

13 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Петрова Л.Г. План-сітка 

66 09.02-

11.02 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

27 1 Миколаївський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Роменської міської ради 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

67 14.02-

16.02 

Демократизація та партнерство 

закладу освіти в умовах НУШ 

16 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської 

області 

Очна Сертифікат Луценко С.М. План-сітка 

68 14.02-

16.02 

Краєзнавство в системі 

викладання соціально-

гуманітарних дисциплін закладу 

освіти 

30 1 Державний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» 

імені І.Г.Харитоненка Державної 

прикордонної служби України 

Очна Сертифікат Нікітін Ю.О., 

Драновська С.В. 

План-сітка 

69 14.02-

16.02 

Віртуальний клас для ефективого 

навчання: Google Classroom 

25 1 КУ Сумська гімназія №1, м. Суми, 

Сумської області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

70 14.02-

16.02 

Особливості навчання цифрових 

поколінь «Z» та «А»  

27 1 Конотопська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №13 Конотопської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Жук М.В. План-сітка 

71 14.02-

16.02 

Глобальні виклики і пріоритети 

освіти ХХІ століття: формування 

успішної особистості 

27 1 Відділ освіти Краснопільської 

селищної ради 

Очна Сертифікат Шкурдода Л.О. План-сітка 

72 14.02-

16.02 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи 

25 1 Заводська загальноосвітня школа       

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної 

ради Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Сидоренко Н.В. План-сітка 

73 14.02-

16.02 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

25 1 Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені В.М.Кравченка 

Буринської міської ради Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

74 14.02-

16.02 

Формування практичних навичок 

щодо впровадження змішаного 

навчання в освітній процес 

16 1 Комунальний заклад Сумської 

обласної ради Шосткинський 

фаховий медичний коледж 

 

Дистанційна Сертифікат Коростіль Л.А. 

 

План-сітка 
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75 14.02-

16.02 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку 

25 1 Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені В.М.Кравченка 

Буринської міської ради Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Лавська А.М, 

Декунова З.В. 

 

План-сітка 

76 14.02-

16.02 

Сучасні освітні технології в 

умовах Нової української школи 

20 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Сударєва Г.Ф. 

 

План-сітка 

77 14.02-

16.02 

Технології візуалізації як 

інструмент сучасного вчителя 

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Кожем'якіна І.В. 

 

План-сітка 

78 14.02-

16.02 

Впровадження STEM-освіти в 

освітній процес 

13 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Кода С.В. 

 

План-сітка 

79 14.02-

16.02 

Сучасні підходи до методики 

викладання предмету «Захист 

України» 

15 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Деменков Д.В. План-сітка 

80 14.02-

16.02 

Сучасні технології організації 

освітнього процесу на уроках 

української мови та літератури  

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Логвиненко Ю.В., 

Мазуренко В.О. 

 

План-сітка 

81 14.02-

16.02 

Створення програм мовою Python 13 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Петрова Л.Г., 

Павленко І.М. 

План-сітка 

82 14.02-

16.02 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі  

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

83 16.02-

18.02 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

27 1 Сумський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської 

міської ради 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

84 21.02-

23.02 

Демократизація та партнерство 

закладу освіти в умовах НУШ 

16 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської 

області 

Очна Сертифікат Луценко С.М. 

 

План-сітка 

85 21.02-

23.02 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

28 1 Комунальна установа Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 23, м. Суми, Сумської області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

86 21.02-

23.02 

Розвиток фахової компетентності 

вчителів фізики і математики в 

умовах Нової української школи  

 

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кода С.В. План-сітка 

87 21.02-

23.02 

Особливості інтегрованого 

навчання молодших школярів в 

умовах Нової української школи 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Лавська А.М, 

Декунова З.В. 

 

План-сітка 

88 21.02-

23.02 

Українське письменство в стилях, 

течіях, школах, мікропортретах 

художніх творів  

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат П’ятаченко Ю.В. План-сітка 
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89 21.02-

23.02 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому 

процесі  

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

90 23.02-

25.02 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

91 23.02-

25.02 

Навички ефективної комунікації 

вчителів для успішної взаємодії з 

учнями та їх батьками 

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Гузенко О.В. План-сітка 

92 23.02-

25.02 

Організація освітнього 

середовища молодших школярів в 

умовах Нової української школи 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Лавська А.М, 

Декунова З.В. 

План-сітка 

93 23.02-

25.02 

Інтеграція інфомедійної 

грамотності в умовах реалізації 

нового Державного стандарту 

базової середньої освіти  

11 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

94 28.02-

02.03 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

95 28.02-

02.03 

Методика викладання футболу в 

закладах загальної середньої 

освіти 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Деменков Д.В. 

 

План-сітка 

96 28.02-

02.03 

Методика викладання історії та 

суспільних дисциплін в умовах 

Нової української школи  

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Драновська С.В. 

 

План-сітка 

97 28.02-

02.03 

Психологічний супровід в умовах 

змішаного навчання: практичний 

порадник для вчителів, батьків, 

учнів 

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Василевська О.І., 

Вознюк А.В., 

Гальцова С.В. 

План-сітка 

98 28.02-

02.03 

STEM-освіта як інноваційна 

технологія навчання 

25 1 Косівщинський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 

Лесі Українки Степанівської 

селищної ради Сумського району 

Сумської області 

Очна Сертифікат Грицай С.М. 

 

План-сітка 

99 28.02-

02.03 

Уроки здорового харчування в 

закладах освіти (для вчителів 

початкових класів) 

 

 

25 1 Тростянецька міська громада Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 



70  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 28.02-

02.03 

Віртуальний клас для ефективого 

навчання: Microsoft Teams 

25 1 Миколаївський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» 

Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

БЕРЕЗЕНЬ 

101 02.03-

04.03 

Ментальні карти як засіб 

формування креативного 

мислення учнів 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Гиря О.О. 

 

План-сітка 

102 02.03-

04.03 

Діти з труднощами навчання в 

інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології 

супроводу 

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

103 02.03-

04.03 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі  

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

104 09.03-

11.03 

Уроки здорового харчування в 

закладах освіти (для вчителів 

основ здоров’я та класних 

керівників) 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Успенська В.М. План-сітка 

105 09.03-

11.03 

Формування компетентностей 

учнів у шкільному курсі фізики, 

математики, астрономії 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кода С.В. План-сітка 

106 09.03-

11.03 

Упровадження  проєкту «Вчимося 

жити разом» в освіт-ньому 

процесі з предметів «Основи 

здоров’я» та «Я досліджую світ» 

10 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Коростіль Л.А., 

Успенська В.М. 

План-сітка 

107 09.03-

11.03 

Компетентнісний підхід у 

викладанні освітньої галузі 

«Мистецтво» в контексті Нової 

української школи (основна та 

старша школа) 

19 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Байдак Ю.В.  

Сєрих Л.В. 

План-сітка 

108 09.03-

11.03 

Сучасні підходи до організації та 

проведення уроків фізичної 

культури  

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Деменков Д.В. План-сітка 

109 09.03-

11.03 

Мова соціального статусу  22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Очна Сертифікат Дудко Н.В. План-сітка 
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110 09.03-

11.03 

Сучасні технології організації 

освітнього процесу на уроках 

української мови та літератури  

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Логвиненко Ю.В., 

Мазуренко В.О. 

План-сітка 

111 09.03-

11.03 

Актуальні питання викладання 

іноземної мови в умовах Нової 

української школи  

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Клюніна Н.В. План-сітка 

112 09.03-

11.03 

Актуальні питання викладання 

зарубіжної літератури та російської 

мови в умовах Нової української 

школи  

 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Чхайло Л.М. План-сітка 

113 09.03-

11.03 

Створення програм мовою Python 24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Петрова Л.Г., 

Павленко І.М. 

План-сітка 

114 09.03-

11.03 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

25 1 КУ Сумський навчально-виховний 

комплекс №16 імені Олексія Братушки 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» 

Сумської міської ради 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

115 09.03-

11.03 

Технології профілактики дитячої 

агресії (аутоагресії) та жорстокості 

(булінгу) в освітньому середовищі 

30 1 КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 2 ім. Д.Косаренка м. Суми, 

Сумської області 

Очна Сертифікат Єфремова Г.Л. План-сітка 

116 09.03-

11.03 

Педагогіка початкової школи: 

фінський досвід 
23 1 Сумський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа I 

ступеня - дошкільний навчальний 

заклад №42» м. Суми, Сумської 

області 

Очна Сертифікат Лавська А.М., 

Декунова З.В. 

План-сітка 

117 09.03-

11.03 

Демократизація та партнерство 

закладу освіти в умовах НУШ 
31 1 Степанівська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів Степанівської селищної 

ради Сумського району Сумської 

області 

Очна Сертифікат Луценко С.М. План-сітка 

118 09.03-

11.03 

Технології візуалізації як 

інструмент сучасного вчителя 
30 1 Білопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2          

ім. С.М. Гордієнка Білопільської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Кожем'якіна І.В. План-сітка 

119 09.03-

11.03 

Використання онлайн-інструментів 

в освітньому процесі  
30 1 Конотопська спеціалізована школа    

ІІ-ІІІ ступенів №2 Конотопської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

120 14.03-

16.03 

Технології розвитку навичок «4К»: 

критичне мислення, креативність, 

комунікація, командна робота та 

співпраця в умовах Нової 

української школи 

 

29 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 
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121 14.03-

16.03 

Сучасні підходи до методики 

викладання предмету «Захист 

України» 

16  КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Деменков Д.В. План-сітка 

122 14.03-

16.03 

Особливості викладання 

предметів суспільно-

гуманітарного циклу в умовах 

очного, дистанційного та 

змішаного навчання 

20  КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Драновська С.В. План-сітка 

123 14.03-

16.03 

Сучасні освітні технології в 

умовах Нової української школи 

30  Підлипненська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Конотопської 

міської ради 

Очна Сертифікат Сударєва Г.Ф. План-сітка 

124 14.03-

16.03 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

28 1 Конотопська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №5 Конотопської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

125 14.03-

16.03 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

29 1 Конотопська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №5 Конотопської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

126 16.03-

18.03 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

30 1 ЦПРПП Конотопської міської ради Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

127 16.03-

18.03 

Сучасне інтегрування змісту 

природничо-географічної освіти 

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Удовиченко І.В. План-сітка 

128 16.03-

18.03 

Ефективна взаємодія з 

особливими дітьми: лайфхаки для 

вчителя і батьків 

20 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Василега О.Ю. План-сітка 

129 16.03-

18.03 

Технологія вебквесту в освітньом

у просторі  

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

130 21.03-

23.03 

Індивідуалізація освітнього 

процесу в інклюзивному 

середовищі 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

131 21.03-

23.03 

Актуальні питання професійної 

діяльності вчителів математики, 

фізики і астрономії старшої школи 

в умовах Нової української школи 

20 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кода С.В. План-сітка 

132 21.03-

23.03 

Формування мовленнєвої 

компетенції учнів при вивченні 

іноземної мови в умовах Нової 

української школи  

 

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Клюніна Н.В. План-сітка 



73  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

133 21.03-

23.03 

Сучасні підходи в особистісно-

професійному зростанні педагога: 

засоби профілактики 

професійного вигорання, техніки 

розвитку емоційного та 

соціального інтелекту, 

інструменти самовдосконалення, 

методи тайм-менеджменту 

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кулик Н.А., 

Вознюк А.В., 

Гальцова С.В. 

План-сітка 

134 21.03-

23.03 

Створення інтерактивних 

елементів уроку засобами ІКТ  

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Ніколаєнко М.С. План-сітка 

135 21.03-

23.03 

Створення мультимедійної 

презентації та навчального відео  

29 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

 

План-сітка 

136 21.03-

23.03 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи 

26 1 Князівський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний 

заклад Новослобідської сільської 

ради Конотопського району 

Сумської області 

Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. План-сітка 

137 21.03-

23.03 

Уроки здорового харчування в 

закладах освіти (для вчителів 

початкових класів) 

25 1 Конотопська міська громада Очна Сертифікат Успенська В.М. План-сітка 

138 21.03-

23.03 

Особливості навчання цифрових 

поколінь «Z» та «А»  

25 1 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№11 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Очна Сертифікат Жук М.В. План-сітка 

139 23.03-

25.03 

Уроки здорового харчування в 

закладах освіти (для вчителів 

основ здоров’я та класних 

керівників) 

25 1 Конотопська міська громада Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

140 23.03-

25.03 

Демократизація та партнерство 

закладу освіти в умовах НУШ 

10 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Луценко С.М. 

 

План-сітка 

141 23.03-

25.03 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

142 23.03-

25.03 

Превентивні технології медіації та 

служб порозуміння у діяльності 

закладів освіти 

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Єфремова Г.Л. 

 

План-сітка 

https://su.isuo.org/schools/view/id/14801
https://su.isuo.org/schools/view/id/14801
https://su.isuo.org/schools/view/id/14801
https://su.isuo.org/schools/view/id/14801
https://su.isuo.org/schools/view/id/14801
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143 23.03-

25.03 

Упровадження елементів STEM-

освіти на уроках хімії 

19 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Коростіль Л.А. 

 

План-сітка 

144 28.03-

30.03 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку 

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

145 28.03-

30.03 

Методологічні основи викладання 

української мови та літератури в 

Новій українській школі 

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Логвиненко Ю.В., 

Мазуренко В.О. 

План-сітка 

146 28.03-

30.03 

Особливості викладання 

української мови та літератури в 

умовах дистанційного та 

змішаного навчання  

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат П'ятаченко Ю.В. План-сітка 

147 28.03-

30.03 

Формування мовної та 

літературної компетенції учнів на 

засадах Концепції Нової 

української школи  

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Чхайло Л.М. 

 

План-сітка 

148 28.03-

30.03 

Використання інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій в освітньому процесі в 

умовах реалізації нового 

державного стандарту базової 

середньої освіти  

23  КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

149 28.03-

30.03 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

27 1 Комунальний заклад Сумської 

обласної ради - Глухівський ліцей-

інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

150 28.03-

30.03 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому 

процесі  

25 1 Боромлянський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад Боромлянської 

сільської ради 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

151 30.03-

01.04 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

152 30.03-

01.04 

Упровадження ігрових та 

діяльнісних методів навчання в 

освітній процес початкової школи 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Лавська А.М., 

Декунова З.В. 

План-сітка 
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153 04.04-

06.04 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

154 04.04-

06.04 

Уроки здорового харчування в 

закладах освіти (для вчителів 

основ здоров’я та класних 

керівників) 

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

155 04.04-

06.04 

Сучасні підходи до організації та 

проведення уроків фізичної 

культури  

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Деменков Д.В. 

 

План-сітка 

156 04.04-

06.04 

Компетентнісний підхід змісту 

початкової освіти у вимірі 

сьогодення 

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Лавська А.М, 

Декунова З.В. 

 

План-сітка 

157 04.04-

06.04 

Соціально-психологічні аспекти 

роботи з сім’єю в сучасних 

умовах 

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Марухина І.В. 

 

План-сітка 

158 04.04-

06.04 

Інформатика в Новій українській 

школі: перезавантаження 

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Петрова Л.Г. План-сітка 

159 04.04-

06.04 

Ментальні карти як засіб 

формування креативного 

мислення учнів 

25 1 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Очна Сертифікат Гиря О.О. 

 

План-сітка 

160 04.04-

06.04 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи 

25 1 Опорний Середино-Будський заклад 

загальної середньої освіти І - ІІІ 

ступенів № 2 Середино-Будської 

міської ради 

Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 

161 04.04-

06.04 

Професійний розвиток педагога в 

умовах Нової української школи 

24 1 Марківська гімназія Миколаївської 

селищної ради Сумської області 

Очна Сертифікат Стукалова Т.Г. План-сітка 

162 04.04-

06.04 

Віртуальний клас для ефективого 

навчання: Microsoft Teams 

25 1 Великочернеччинський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Сумської міської ради 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

163 06.04-

08.04 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 



76  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

164 06.04-

08.04 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку 

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

165 06.04-

08.04 

Формування мовної та 

літературної компетенції учнів на 

засадах Концепції Нової 

української школи  

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Чхайло Л.М. 

 

План-сітка 

166 11.04-

13.04 

Сучасні освітні технології в 

умовах Нової української школи 

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Сударєва Г.Ф. 

 

План-сітка 

167 11.04-

13.04 

Внутрішня система забезпечення 

якості освіти у закладі загальної 

середньої освіти 

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Перлик В.В. 

 

План-сітка 

168 11.04-

13.04 

Краєзнавство в системі 

викладання соціально-

гуманітарних дисциплін закладу 

освіти 

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Нікітін Ю.О., 

Драновська С.В. 

План-сітка 

169 11.04-

13.04 

Актуальні питання викладання 

іноземної мови в умовах Нової 

української школи  

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Клюніна Н.В. План-сітка 

170 11.04-

13.04 

Використання онлайн-інстру-

ментів в освітньому процесі  

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

171 11.04-

13.04 

Інноваційні навчальні стратегії у 

роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

25 1 Конотопська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 9 Конотопської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Клочко О.М. План-сітка 

172 11.04-

13.04 

Уроки здорового харчування в 

закладах освіти (для вчителів 

основ здоров’я та класних 

керівників) 

27 1 Андріяшівська сільська громада Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

173 11.04-

13.04 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку 

25 1 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська спеціалізована 

школа І ступеня № 13 Шосткинської 

міської ради Сумської області» 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

174 11.04-

13.04 

Особливості навчання цифрових 

поколінь «Z» та «А»  

25 1 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№11 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 
 
 

Очна Сертифікат Жук М.В. План-сітка 

https://su.isuo.org/schools/view/id/14801
https://su.isuo.org/schools/view/id/14801
https://su.isuo.org/schools/view/id/14801
https://su.isuo.org/schools/view/id/14801
https://su.isuo.org/schools/view/id/14801
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175 13.04-

15.04 

Технології профілактики дитячої 

агресії (аутоагресії) та жорстокості 

(булінгу) в освітньому середовищі 
 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Єфремова Г.Л. 

 

План-сітка 

176 13.04-

15.04 

Сучасне інтегрування змісту 

природничо-географічної освіти 

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Удовиченко І.В. 

 

План-сітка 

177 18.04-

20.04 

Навички ефективної комунікації 

вчителів для успішної взаємодії з 

учнями та їх батьками 

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Гузенко О.В. 

 

План-сітка 

178 18.04-

20.04 

Віртуальний клас для ефективого 

навчання: Google Classroom 

29 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

179 18.04-

20.04 

Формування практичних навичок 

щодо впровадження змішаного 

навчання в освітній процес 

22 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми, 

Сумської області 

Очна Сертифікат Коростіль Л.А. 

 

План-сітка 

180 18.04-

20.04 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

27  Роменський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

імені П.І. Калнишевського 

Роменської міської ради 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

181 18.04-

20.04 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

25  Роменський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

імені П.І. Калнишевського 

Роменської міської ради 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

182 20.04-

22.04 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

26 1 Роменська загальноосвітня школа    

I-III ступенів №10 Роменської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

183 26.04-

28.04 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

184 26.04-

28.04 

Уроки здорового харчування в 

закладах освіти (для вчителів 

основ здоров’я та класних 

керівників) 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

185 26.04-

28.04 

Впровадження STEM-освіти в 

освітній процес 

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кода С.В. 

 

План-сітка 

186 26.04-

28.04 

Педагогіка початкової школи: 

фінський досвід 

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Лавська А.М., 

Декунова З.В. 

 

План-сітка 

187 26.04-

28.04 

Створення інтерактивних 

елементів уроку засобами ІКТ  

 

 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Ніколаєнко М.С. 

 

План-сітка 
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188 27.04-

29.04 

Нормативно-правове та фінансове 

забезпечення освітнього процесу в 

закладі освіти 

14 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Луценко С.М. 

 

План-сітка 

189 27.04-

29.04 

Створення мультимедійної 

презентації та навчального відео  

 

32 1 ВСП «Охтирський фаховий коледж 

СНАУ» 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

190 27.04-

29.04 

Інноваційні навчальні стратегії у 

роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

26 1 Роменська загальноосвітня школа    

І-ІІ ступенів №6 Роменської міської 

ради Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Клочко О.М. 

 

План-сітка 

ТРАВЕНЬ 

191 03.05-

05.05 

Безпечне і здорове освітнє 

середовище в Новій українській 

школі  

20 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

192 03.05-

05.05 

Проєктно-технологічна діяльність 

на уроках трудового навчання 

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Крот Г.В. 

 

План-сітка 

193 03.05-

05.05 

Компетентнісне навчання учнів 

початкової школи за інтегрованим 

курсом «Я досліджую світ» 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Коростіль Л.А., 

Успенська В.М. 

 

План-сітка 

194 03.05-

05.05 

Розвиток професійних і 

мовленнєвих компетентностей 

учителів української мови та 

літератури 

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Логвиненко Ю.В., 

Мазуренко В.О. 

 

План-сітка 

195 03.05-

05.05 

Сучасні підходи в особистісно-

професійному зростанні педагога: 

засоби профілактики 

професійного вигорання, техніки 

розвитку емоційного та 

соціального інтелекту, 

інструменти самовдосконалення, 

методи тайм-менеджменту 

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кулик Н.А., 

Вознюк А.В., 

Гальцова С.В., 

 

План-сітка 

196 03.05-

05.05 

Професійне вигорання у педагогів 

та його профілактика 

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Чеканська Л.М. План-сітка 

197 03.05-

05.05 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

26 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №23 м. Суми, Сумської 

області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

198 03.05-

05.05 

Формування практичних навичок 

щодо впровадження змішаного 

навчання в освітній процес 

25 1 ВСП «Машинобудівний фаховий 

коледж СумДУ»  

Очна Сертифікат Коростіль Л.А. 

 

План-сітка 
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199 03.05-

05.05 

Технологія вебквесту в освітньом

у просторі  

25 1 Охтирська загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської 

ради Сумської області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

200 04.05-

06.05 

Інноваційні навчальні стратегії у 

роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

25 1 Хотінська спеціалізована школа I-III 

ступенів Хотінської селищної ради 

Сумського району Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Клочко О.М. 

 

План-сітка 

201 10.05-

12.05 

Забезпечення системи якості 

освіти в умовах 

дистанційного/змішаного 

навчання 

30 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Луценко С.М. 

 

План-сітка 

202 10.05-

12.05 

Індивідуалізація освітнього 

процесу в інклюзивному 

середовищі 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

203 10.05-

12.05 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

204 10.05-

12.05 

Організація  проєктної діяльності 

учнів в закладах загальної 

середньої освіти 

15 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кода С.В. 

 

План-сітка 

205 10.05-

12.05 

Упровадження ігрових та 

діяльнісних методів навчання в 

освітній процес початкової школи 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Лавська А.М, 

Декунова З.В. 

 

План-сітка 

206 10.05-

12.05 

Професійний розвиток педагога в 

умовах Нової української школи 

29 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Стукалова Т.Г. План-сітка 

207 10.05-

12.05 

Гіперактивні учні в Новій 

українській школі: освітній 

процес у розрізі інклюзивного 

навчання та особистісного 

потенціалу у сучасному просторі 

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Сидоренко І.В. План-сітка 

208 10.05-

12.05 

Основи домедичної допомоги 20 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Василега О.Ю. План-сітка 

209 10.05-

12.05 

Створення дидактичного 

забезпечення уроку засобами 

Microsoft Office  

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

210 11.05-

13.05 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи 

25 1 Конотопська спеціалізована школа   

І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 
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211 16.05-

18.05 

Тайм-менеджмент як 

індивідуальна технологія 

використання робочого часу 

керівника закладу освіти 

11 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Івашина Л.П. 

 

План-сітка 

212 16.05-

18.05 

Психологія здоров’я та формування 

навичок самодопомоги учасників 

освітнього процесу 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Василевська О.І. План-сітка 

213 16.05-

18.05 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі  

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

214 16.05-

18.05 

Демократизація та партнерство 

закладу освіти в умовах НУШ 

30 1 Державний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» 

імені І.Г.Харитоненка Державної 

прикордонної служби України 

Очна Сертифікат Луценко С.М. 

 

План-сітка 

215 16.05-

18.05 

Інноваційні навчальні стратегії у 

роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

25 1 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинський навчально-

виховний комплекс: спеціалізована 

школа І-ІІ ступенів-ліцей 

Шосткинської міської ради Сумської 

області» 

Очна Сертифікат Клочко О.М. 

 

План-сітка 

216 16.05-

18.05 

Сучасні освітні технології в 

умовах Нової української школи 

26 1 Краснопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Краснопільської 

селищної ради Сумської області 

Очна Сертифікат Сударєва Г.Ф. 

 

План-сітка 

217 16.05-

18.05 

Формування практичних навичок 

щодо впровадження змішаного 

навчання в освітній процес 

25 1 Курилівський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів- дошкільний 

навчальний заклад»Дубов'язівської 

селищної ради Конотопського 

району Сумської області 

Очна Сертифікат Коростіль Л.А. 

 

План-сітка 

218 16.05-

18.05 

Уроки здорового харчування в 

закладах освіти (для вчителів 

початкових класів) 

24 1 Шосткинська міська громада Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

219 16.05-

18.05 

Краєзнавство в системі 

викладання соціально-

гуманітарних дисциплін закладу 

освіти 

 

 

 

 

25 1 Ворожбянський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 

(опорний заклад) Ворожбянської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Нікітін Ю.О., 

Драновська С.В. 

 

План-сітка 
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220 16.05-

18.05 

Використання інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій в освітньому процесі в 

умовах реалізації нового 

Державного стандарту базової 

середньої освіти  

25 1 Охтирська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №3 Охтирської міської 

рада Сумської області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

221 18.05-

20.05 

Уроки здорового харчування в 

закладах освіти (для вчителів основ 

здоров’я та класних керівників) 

25 1 Шосткинська міська громада Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

222 23.05-

25.05 

Арт-практики та методики 

образотворчого мистецтва в 

інклюзивному середовищі 

13 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Сєрих Л.В. 

 

План-сітка 

223 23.05-

25.05 

Підвищення компетентності 

учителів (викладачів), майстрів 

виробничого навчання, МНВК 

30 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Крот Г.В. План-сітка 

224 23.05-

25.05 

Методика викладання футболу в 

закладах загальної середньої освіти 
22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Деменков Д.В. 

 

План-сітка 

225 23.05-

25.05 

Особливості навчання цифрових 

поколінь «Z» та «А»  
17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Жук М.В. План-сітка 

226 23.05-

25.05 

Інноваційні методи навчання й 

менеджменту: новітні світові та 

українські практики  

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Логвиненко Ю.В., 

Мазуренко В.О. 

 

План-сітка 

227 23.05-

25.05 

Формування мовленнєвої 

компетенції учнів при вивченні 

іноземної мови в умовах Нової 

української школи  

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Клюніна Н.В. 

 

План-сітка 

228 23.05-

25.05 

Актуальні питання викладання 

зарубіжної літератури та 

російської мови в умовах Нової 

української школи  

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Чхайло Л.М. 

 

План-сітка 

229 23.05-

25.05 

Особливості інтегрованого 

навчання молодших школярів в 

умовах Нової української школи 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

230 23.05-

25.05 

Діти з труднощами навчання в 

інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології 

супроводу 

26 1 Відділ освіти Краснопільської 

селищної ради 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

231 23.05-

25.05 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому 

процесі  

27 1 КУ Сумська загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми, Сумської 

області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 
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232 23.05-

25.05 

Віртуальний клас для ефективного 

навчання: Microsoft Teams 

29 1 КУ Сумська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №18 Сумської міської 

ради 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

233 25.05-

27.05 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

30 1 Свеська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 2 -ліцей» Свеської 

селищної ради Шосткинського 

району 

Дистанціна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

234 25.05-

27.05 

Сучасні технології формування 

навичок здорового способу життя 

серед дітей молодшого шкільного 

віку 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кожем'якіна І.В. 

 

План-сітка 

235 25.05-

27.05 

Педагогіка початкової школи: 

фінський досвід 

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

236 30.05-

01.06 

Уроки здорового харчування в 

закладах освіти (для вчителів 

основ здоров’я та класних 

керівників) 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

237 30.05-

01.06 

Розвиток фахової компетентності 

вчителів фізики і математики в 

умовах Нової української школи  

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кода С.В. 

 

План-сітка 

238 30.05-

01.06 

Практичні моделі на розвиток 

музичних здібностей дітей в 

умовах Нової української школи 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Байдак Ю.В. 

 

План-сітка 

239 30.05-

01.06 

Упровадження декоративно-

ужиткового мистецтва в освітній 

процес трудового навчання і 

образотворчого мистецтва 

(проведення майстер-класів) 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Cєрих Л.В. 

 

План-сітка 

240 30.05-

01.06 

Актуальні питання викладання 

зарубіжної літератури та 

російської мови в умовах Нової 

української школи  

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Чхайло Л.М. 

 

План-сітка 

241 30.05-

01.06 

Психологічний супровід в умовах 

змішаного навчання: практичний 

порадник для вчителів, батьків, 

учнів 

 

 

 

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Василевська О.І., 

Вознюк А.В., 

Гальцова С.В. 

План-сітка 



83  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

242 30.05-

01.06 

Демократизація та партнерство 

закладу освіти в умовах НУШ 

24 1 Путивльське навчально-виховне 

об'єднання: загальноосвітня школа І 

Ступеня-гімназія-заклад дошкільної 

освіти (центр розвитку дитини) 

Путивльської міської ради 

Очна Сертифікат Луценко С.М. 

 

План-сітка 

243 30.05-

01.06 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

25 1 Центр ПРПП Кролевецької міської 

ради 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

244 30.05-

01.06 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому 

процесі  

25 1 Опорний Середино-Будський заклад 

загальної середньої освіти І - ІІІ 

ступенів № 2 Середино-Будської 

міської ради 

Очна Сертифікат Петрова Л.Г., 

Антонченко М.О., 

Подліняєва О.О., 

Захаров М.М., 

Павленко І.М., 

Шевченко Т.О., 

Наконечна Л.М., 

Посна Л.В. 

План-сітка 

245 30.05-

01.06 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку 

23 1 КУ Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 9, м. Суми, Сумської 

області 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

План-сітка 

 

ЧЕРВЕНЬ 

246 01.06-

03.06 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи 

25 1 Охтирської загально освітньої школи 

І-ІІ ступенів № 9 Охтирської міської 

ради 

Дистанційна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 

247 01.06-

03.06 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

25  Хотінська спеціалізована школа I-III 

ступенів Хотінської селищної ради 

Сумського району Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

248 06.06-

08.06 

Використанні методів 

інтерактивного навчання на 

уроках образотворчого мистецтва 

в умовах НУШ 

20 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Сєрих Л.В. 

 

План-сітка 

249 06.06-

08.06 

Сучасні підходи до 

просвітницько-профілактичної 

роботи практичного психолога: 

техніки та технології роботи з 

учнями, підтримка вчителів та 

батьків  

 

15 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Василевська О.І., 

Вознюк А.В., 

Василега О.Ю. 

План-сітка 
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250 06.06-

08.06 

Особливості навчання цифрових 

поколінь «Z» та «А»  

25 1 Глухівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №2 Глухівської міської 

ради Сумської області 

Очна Сертифікат Жук М.В. План-сітка 

251 06.06-

10.06 

«Методика викладання основ 

здоров’я в основній школі на 

засадах розвитку життєвих 

навичок» (для реалізації 

навчальних програм 

здоров’яспрямованого змісту в 

початкових класах («Я досліджую 

світ») для вчителів основної 

школи 

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

252 06.06-

08.06 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

25 1 Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені В.М.Кравченка 

Буринської міської ради Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

253 08.06-

10.06 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

28 1 Сумська спеціалізована школа І 

ступеня № 30 “Унікум” Сумської 

міської ради 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

254 14.06-

16.06 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

25 1 Тростянецька філія № 4 І-ІІ ступенів 

закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів № 3 Тростянецької 

міської ради 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

255 05.09-

07.09 

Розв’язок розрахункових задач з 

хімії на основі аналітичного 

підходу 

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Коростіль Л.А. 

 

План-сітка 

256 05.09-

07.09 

Сучасні підходи до організації та 

проведення уроків фізичної 

культури  

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Деменков Д.В. 

 

План-сітка 

257 05.09-

07.09 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку 

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

258 05.09-

07.09 

Формування мовленнєвої 

компетенції учнів при вивченні 

іноземної мови в умовах Нової 

української школи  

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Клюніна Н.В. 

 

План-сітка 

259 05.09-

07.09 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі  

29 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 
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260 05.09-

07.09 

Проєктна діяльність у закладі 

освіти як фактор підвищення його 

конкурентноспроможності 

25 1 Відокремлений структурний 

підрозділ «Машинобудівний 

фаховий коледж СумДУ»  

Очна Сертифікат Луценко С.М.,  

Цебро Я.І. 

 

План-сітка 

261 05.09-

07.09 

Інноваційні навчальні стратегії у 

роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

25 1 Миколаївський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської селищної ради 

Сумської області 

Очна Сертифікат Клочко О.М. 

 

План-сітка 

262 05.09-

07.09 

Безпечне і здорове освітнє 

середовище в Новій українській 

школі 

22 1 Конотопська міська громада Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

263 05.09-

07.09 

Краєзнавство в системі 

викладання соціально-

гуманітарних дисциплін закладу 

освіти 

27 1 Гружчанський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів- дошкільний 

навчальний заклад» Дубов'язівської 

селищної ради Конотопського 

району Сумської області 

Очна Сертифікат Нікітін Ю.О., 

Драновська С.В. 

План-сітка 

264 05.09-

07.09 

Особливості навчання цифрових 

поколінь «Z» та «А»  

22 1 Глухівська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської 

ради Сумської області 

Очна Сертифікат Жук М.В. План-сітка 

265 05.09-

07.09 

Сучасні підходи налагодження 

партнерської взаємодії: розвиток 

емоційного та соціального 

інтелекту; формування 

відповідального батьківства; 

вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу 

26 1 Роменська загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської 

ради Сумської області 

Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Кулик Н.А., 

Гальцова С.В. 

План-сітка 

266 05.09-

07.09 

Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

27 1 Центр ПРПП Кролевецької міської 

ради 

Очна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

267 05.09-

07.09 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому 

процесі  

25 1 Боромлянський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад Боромлянської 

сільської ради 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

268 07.09-

09.09 

Технології розвитку навичок «4К»: 

критичне мислення, креативність, 

комунікація, командна робота та 

співпраця в умовах Нової 

української школи 

25 1 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 
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269 07.09-

09.09 

Упровадження ігрових та 

діяльнісних методів навчання в 

освітній процес початкової школи 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

270 12.09-

14.09 

Технології візуалізації як 

інструмент сучасного вчителя 
29 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кожем'якіна І.В. 

 

План-сітка 

271 12.09-

14.09 

Розвиток фахової компетентності 

вчителів фізики і математики в 

умовах Нової української школи  

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кода С.В. 

 

План-сітка 

272 12.09-

14.09 

Сучасні технології організації 

освітнього процесу на уроках 

української мови та літератури  

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Логвиненко Ю.В., 

Мазуренко В.О. 

План-сітка 

273 12.09-

14.09 

Cучасні інструменти успішної 

комунікативної взаємодії: методи 

ненасильницького спілкування, 

подолання комунікативних бар’єрів, 

вирішення конфліктів, профілактика 

булінгу 

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Гальцова С.В., 

Кулик Н.А. 

План-сітка 

274 12.09-

14.09 

Особливості розвитку, навчання та 

виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

275 12.09-

14.09 

Створення інтерактивних елементів 

уроку засобами ІКТ  
24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Ніколаєнко М.С. План-сітка 

276 12.09-

14.09 

Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, 

взаємодія 

31 1 Конотопська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Пінчук Д.М. 

 

План-сітка 

277 12.09-

14.09 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

25 1 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

278 12.09-

14.09 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

25 1 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

279 12.09-

14.09 

Компетентнісний підхід змісту 

початкової освіти у вимірі 

сьогодення 

25 1 Опорний Середино-Будський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 Середино-Будської 

міської ради 

 

Очна Сертифікат Лавська А.М., 

Декунова З.В. 

 

План-сітка 
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280 12.09-

14.09 

Основи та технології розвитку 

критичного мислення учнів Нової 

української школи 

25 1 Комунальний заклад Малопавлівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Комишанської сільської ради 

Охтирського району Сумської 

області 

Очна Сертифікат Панченко С.М. План-сітка 

281 14.09-

16.09 

STEM-освіта як інноваційна 

технологія навчання 

31 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Грицай С.М. 

 

План-сітка 

282 14.09-

16.09 

Формування соціально-

громадянської компетентності та 

ціннісних життєвих навичок 

особистості засобом 

превентивного виховання в 

умовах освітнього середовища 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Єфремова Г.Л. План-сітка 

283 14.09-

16.09 

Превентивні моделі ефективної 

соціалізації та технології 

формування соціальної 

компетентності учнів в умовах 

безпечної і дружньої до дитини 

школи 

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Єфремова Г.Л. План-сітка 

284 14.09-

16.09 

Упровадження Державного 

стандарту базової середної освіти 

в закладах загальної середньої 

освіти в умовах НУШ 

25 1 Опорний Середино-Будський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 Середино-Будської 

міської ради 

Очна Сертифікат Перлик В.В. План-сітка 

285 14.09-

16.09 

Профілактика та подолання 

стресів як умова підтримки 

психологічного здоров'я. 

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Троіцька М.Є. План-сітка 

286 19.09-

21.09 

Індивідуалізація освітнього 

процесу в інклюзивному 

середовищі 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

287 19.09-

21.09 

Методика викладання футболу в 

закладах загальної середньої 

освіти 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Деменков Д.В. План-сітка 

288 19.09-

21.09 

Методика викладання історії та 

суспільних дисциплін в умовах 

Нової української школи  

 

 

 

 

 

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Драновська С.В. План-сітка 
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289 19.09-

21.09 

Сучасні підходи налагодження 

партнерської взаємодії: розвиток 

емоційного та соціального 

інтелекту; формування 

відповідального батьківства; 

вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу 

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Кулик Н.А., 

Гальцова С.В. 

План-сітка 

290 19.09-

21.09 

Соціально-психологічні аспекти 

роботи з сім’єю в сучасних умовах 

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Марухина І.В. План-сітка 

291 19.09-

21.09 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця, в 

умовах Нової української школи 

27 1 Князівський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний 

заклад Новослобідської сільської 

ради Конотопського району 

Сумської області 

Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 

292 19.09-

21.09 

Безпечне і здорове освітнє 

середовище в Новій українській 

школі 

26 1 Відділ освіти Краснопільської 

селищної ради 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

293 19.09-

21.09 

Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

29 1 Опорний заклад Верхньосироватська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

Верхньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

Очна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

294 19.09-

21.09 

Віртуальний клас для ефективого 

навчання: Google Classroom 

25 1 Хухрянська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів (опорний заклад освіти) 

Чернеччинської сільської ради 

Охтирського району Сумської 

області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

295 21.09-

23.09 

Компетентнісно-орієнтована освіта 

як інструмент формування 

конкурентноспроможного 

випускника НУШ 

19 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Луценко С.М. 

 

План-сітка 

296 21.09-

23.09 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

297 21.09-

23.09 

Сучасні підходи до надання 

психологічної допомоги та 

підтримки особистості: лайфхаки 

психологічного консультування,  

психокорекційної роботи, першої 

психологічної допомоги 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Дистанційна Сертифікат Вознюк А.В., 

Марухина І.В., 

Троіцька М.Є. 

План-сітка 
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298 26.09-

28.09 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

299 26.09-

28.09 

Тайм-менеджмент працівників 

освіти 

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Кудінов Д.В. 

 

План-сітка 

300 26.09-

28.09 

Основи формування соціальної і 

здоров’язбережувальної 

компетентності в учнів  

14 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

301 26.09-

28.09 

Віртуальний клас для ефективого 

навчання: Microsoft Teams 

24  КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

302 26.09-

28.09 

Ментальні карти як засіб 

формування креативного мислення 

учнів 

27 1 Кролевецька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №2 імені М.О.Лукаша 

Кролевецької міської ради Сумської 

області 

Очна Сертифікат Гиря О.О. 

 

План-сітка 

303 26.09-

28.09 

Професійний розвиток педагога в 

умовах Нової української школи 

25 1 Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №7 Роменської міської ради 

Сумської області 

Очна Сертифікат Стукалова Т.Г. План-сітка 

304 26.09-

28.09 

Cучасні інструменти успішної 

комунікативної взаємодії: методи 

ненасильницького спілкування, 

подолання комунікативних бар’єрів, 

вирішення конфліктів, профілактика 

булінгу 

26 1 Роменський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 імені             

П.І. Калнишевського Роменської 

міської ради 

Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Гальцова С.В., 

Кулик Н.А. 

План-сітка 

305 26.09-

28.09 

Створення інтерактивних елементів 

уроку засобами ІКТ  

29 1 Центр ПРПП Кролевецької міської 

ради 
Очна Сертифікат Ніколаєнко М.С. План-сітка 

306 26.09-

28.09 

Професійне вигорання у педагогів 

та його профілактика 

31 1 КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 25, м. Суми, Сумської 

області 

 

Очна Сертифікат Чеканська Л.М. План-сітка 

307 28.09-

30.09 

Діти з труднощами навчання в 

інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології 

супроводу 

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. План-сітка 

ЖОВТЕНЬ 

308 03.10-

05.10 

Упровадження елементів STEM-

освіти на уроках хімії 

19 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Коростіль Л.А. План-сітка 

309 03.10-

05.10 

Компетентнісний підхід у 

викладанні освітньої галузі 

«Мистецтво» в контексті Нової 

української школи (основна та 

старша школа) 

20 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Сєрих Л.В.,  

Байдак Ю.В. 

План-сітка 
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310 03.10-

05.10 

Сучасні підходи до методики 

викладання трудового навчання, 

креслення, предмету «Технології» 

(проведення майстер-класів) 

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Крот Г.В. 

 

План-сітка 

311 03.10-

05.10 

Розвиток критичного мислення 

молодшого школяра в контексті 

Нової української школи 

 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

План-сітка 

312 03.10-

05.10 

Особливості викладання 

української мови та літератури в 

умовах дистанційного та 

змішаного навчання  

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат П'ятаченко Ю.В. 

 

План-сітка 

313 03.10-

05.10 

Гіперактивні учні в Новій 

українській школі: освітній 

процес у розрізі інклюзивного 

навчання та особистісного 

потенціалу у сучасному просторі 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Сидоренко І.В. План-сітка 

314 03.10-

05.10 

Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, 

взаємодія 

26 1 Відділ освіти Краснопільської 

селищної ради 

Очна Сертифікат Пінчук Д.М. 

 

План-сітка 

315 03.10-

05.10 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи 

25 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 24, м. Суми, 

Сумської області 

Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 

316 03.10-

05.10 

Сучасні освітні технології в 

умовах Нової української школи 

26 1 Ворожбянський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад №1 

Очна Сертифікат Сударєва Г.Ф. 

 

План-сітка 

317 03.10-

05.10 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

25 1 Вільшанська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Вільшанської сільської 

ради Роменського району Сумської 

області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

318 03.10-

05.10 

Безпечне і здорове освітнє 

середовище в Новій українській 

школі 

29 1 Лебединський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 

Лебединської міської ради Сумської 

області 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

319 03.10-

05.10 

Інтегроване навчання учнів 

(студентів) при викладанні 

предметів соціально-гуманітарного  

25 1 Роменська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №7 Роменської міської 

ради Сумської області напряму 

Очна Сертифікат Драновська С.В., 

Чхайло Л.М., 

П'ятаченко Ю.В. 

План-сітка 



91  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

320 03.10-

05.10 

Особливості навчання цифрових 

поколінь «Z» та «А»  

30 1 Конотопська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Жук М.В. План-сітка 

321 03.10-

05.10 

Сучасні підходи налагодження 

партнерської взаємодії: розвиток 

емоційного та соціального 

інтелекту; формування 

відповідального батьківства; 

вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу 

26 1 Краснопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Краснопільської 

селищної ради Сумської області 

Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Кулик Н.А., 

Гальцова С.В. 

План-сітка 

322 03.10-

05.10 

Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

26 1 Глухівська загальноосвітня школа           

І-ІІІ ступенів №1 Глухівської міської 

ради Сумської області 

Очна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

323 03.10-

05.10 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому 

процесі  

25 1 Охтирська загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів № 11, Охтирської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

324 05.10-

07.10 

Діти з труднощами навчання в 

інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології 

супроводу 

27 1 КУ Сумська спеціалізована школа           

І-ІІІ ступенів №17, м. Суми, 

Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

325 05.10-

07.10 

Внутрішня система забезпечення 

якості освіти у закладі загальної 

середньої освіти 

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Перлик В.В. 

 

План-сітка 

326 05.10-

07.10 

Формування компетентностей 

учнів у шкільному курсі фізики, 

математики, астрономії 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кода С.В. 

 

План-сітка 

327 05.10-

07.10 

Особливості інтегрованого 

навчання молодших школярів в 

умовах Нової української школи 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

328 05.10-

07.10 

Теорія та методика викладання 

інформатики та інформаційних 

технологій 

19 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Петрова Л.Г. План-сітка 

329 05.10-

07.10 

Відповідальне батьківство: 

технології взаємодії школи та 

сім’ї 

29 1 Комунальний заклад - Сумської 

обласної ради Конотопська загаль-

ноосвітня санаторна школа-інтернат 

І-ІІ ступенів 

 

 

 

Очна Сертифікат Єфремова Г.Л. 

 

План-сітка 
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330 10.10-

12.10 

Інноваційні навчальні стратегії у 

роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Клочко О.М. 

 

План-сітка 

331 10.10-

12.10 

Здоров'я - феномен. 

Здоров’язбережувальні проєкти, 

технології в закладах освіти 

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

332 10.10-

12.10 

Сучасні підходи до організації та 

проведення уроків фізичної 

культури  

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Деменков Д.В. План-сітка 

333 10.10-

12.10 

Використання інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій в освітньому процесі в 

умовах реалізації нового 

Державного стандарту базової 

середньої освіти  

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

334 10.10-

12.10 

Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

26 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №15 ім. Д.Турбіна, 

м.Суми, Сумської області 

Очна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

335 10.10-

12.10 

Професійне вигорання у педагогів 

та його профілактика 

25 1 Відділ освіти Краснопільської 

селищної ради 

Очна Сертифікат Чеканська Л.М. План-сітка 

336 10.10-

12.10 

Cучасні інструменти успішної 

комунікативної взаємодії: методи 

ненасильницького спілкування, 

подолання комунікативних 

бар’єрів, вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу 

30  Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Конотопська 

спеціальна школа» 

Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Гальцова С.В., 

Кулик Н.А. 

План-сітка 

337 17.10-

19.10 

Компетентнісно-орієнтований 

підхід до професійного розвитку 

сучасного менеджера освіти 

14 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Луценко С.М. 

 

План-сітка 

338 17.10-

19.10 

Технології профілактики дитячої 

агресії (аутоагресії) та 

жорстокості (булінгу) в 

освітньому середовищі 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Єфремова Г.Л. 

 

План-сітка 

339 17.10-

19.10 

Формування практичних навичок 

щодо впровадження змішаного 

навчання в освітній процес 

 

 

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Коростіль Л.А. 

 

План-сітка 
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340 17.10-

19.10 

Особливості викладання 

предметів суспільно-

гуманітарного циклу в умовах 

очного, дистанційного та 

змішаного навчання 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Драновська С.В. План-сітка 

341 17.10-

19.10 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

 

 

30 1 Зноб-Новгородська селищна громада Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

342 17.10-

19.10 

Методика організації гурткової 

роботи в умовах змішаного 

навчання 

25  Комунальний заклад Сумської 

обласної ради - Глухівський ліцей-

інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою 

Очна Сертифікат Сєрих Л.В. 

 

План-сітка 

343 17.10-

19.10 

Соціально-психологічні аспекти 

роботи з сім’єю в сучасних 

умовах 

30 1 Державний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» 

імені І. Г. Харитоненка Державної 

прикордонної служби України 

Очна Сертифікат Марухина І.В. План-сітка 

344 17.10-

19.10 

Створення інтерактивних 

елементів уроку засобами ІКТ  

15 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Ніколаєнко М.С. План-сітка 

345 17.10-

19.10 

Віртуальний клас для ефективного 

навчання: Microsoft Teams 

13 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

346 19.10-

21.10 

Сучасні підходи в особистісно-

професійному зростанні педагога: 

засоби профілактики 

професійного вигорання, техніки 

розвитку емоційного та 

соціального інтелекту, 

інструменти самовдосконалення, 

методи тайм-менеджменту 

26 1 КУ Сумська спеціалізована школа           

І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми, Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Кулик Н.А., 

Вознюк А.В., 

Гальцова С.В. 

 

План-сітка 

347 19.10-

21.10 

Документообіг та 

документознавство у закладах 

загальної середньої освіти 

19 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Перлик В.В. 

 

План-сітка 

348 19.10-

21.10 

Відповідальне батьківство: 

технології взаємодії школи та 

сім’ї 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Єфремова Г.Л. 

 

План-сітка 

349 19.10-

21.10 

Актуальні питання викладання 

іноземної мови в умовах Нової 

української школи 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Клюніна Н.В. 

 

План-сітка 
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350 19.10-

21.10 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

25 1 Комунальна організація (установа, 

заклад) "Шосткинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4 Шосткинської 

міської ради Сумської області" 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

351 24.10-

26.10 

Актуальні питання професійної 

діяльності вчителів математики, 

фізики і астрономії старшої школи 

в умовах Нової української школи 

20 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Кода С.В. 

 

План-сітка 

352 24.10-

26.10 

Розвиток професійної 

компетентності вчителів основ 

здоров’я  

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

353 24.10-

26.10 

Методологічні основи викладання 

української мови та літератури в 

Новій українській школі 

29 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Логвиненко Ю.В., 

Мазуренко В.О. 

План-сітка 

354 24.10-

26.10 

Сучасні підходи до надання 

психологічної допомоги та 

підтримки особистості: лайфхаки 

психологічного консультування,  

психокорекційної роботи, першої 

психологічної допомоги 

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Марухина І.В., 

Троіцька М.Є. 

План-сітка 

355 24.10-

26.10 

Проєктна діяльність у закладі 

освіти як фактор підвищення його 

конкурентноспроможності 

25 1 Відокремлений структурний підрозділ 

«Сумський фаховий коледж НУХТ» 
Очна Сертифікат Цебро Я.І. 

 

План-сітка 

356 24.10-

26.10 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи 

25 1 Відділ освіти  

Краснопільської селищної ради 
Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 

357 24.10-

26.10 

Індивідуалізація освітнього 

процесу в інклюзивному 

середовищі 

25 1 ВСП «Професійно-педагогічний 

фаховий коледж Глухівського 

національного педагогічного 

університету імені Олександра 

Довженка» 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

358 24.10-

26.10 

Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

27 1 Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 ім. Г.М. Базими 

Путивльської міської ради 

Очна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

359 24.10-

26.10 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі  

25 1 Відокремлений структурний підрозділ 

«Класичний фаховий коледж Сумського 

державного університету» 

 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 
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360 24.10-

26.10 

Сучасні підходи налагодження 

партнерської взаємодії: розвиток 

емоційного та соціального 

інтелекту; формування 

відповідального батьківства; 

вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу 

25 1 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська спеціальна 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№10 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Кулик Н.А., 

Гальцова С.В. 

План-сітка 

361 24.10-

26.10 

Основи та технології розвитку 

критичного мислення учнів Нової 

української школи 

11 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Панченко С.М. План-сітка 

362 26.10-

28.10 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

27 1 Свеська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 1 Свеської селищної 

ради Шосткинського району 

Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

363 26.10-

28.10 

Сучасні освітні технології в 

умовах Нової української школи 

28  КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Сударєва Г.Ф. 

 

План-сітка 

364 31.10-

02.11 

Теоретико-методологічні основи 

викладання зарубіжної літератури 

та англійської мови в умовах 

Нової української школи 

22  КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Чхайло Л.М., 

Клюніна Н.В. 

План-сітка 

365 31.10-

02.11 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому 

процесі  

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 

366 31.10-

02.11 

Створення мультимедійної 

презентації та навчального відео  

29 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

367 31.10-

02.11 

Діти з труднощами навчання в 

інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології 

супроводу 

25 1 Конотопська загальноосвітня школа 

І - ІІІ ступенів № 14 Конотопської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

368 31.10-

02.11 

Безпечне і здорове освітнє 

середовище в Новій українській 

школі 

22 1 Тростянецька міська громада Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

369 31.10-

02.11 

Упровадження ігрових та діяльнісних 

методів навчання в освітній процес 

початкової школи 

25 1 КУ Сумська спеціалізована школа             

І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка,             

м. Суми Сумської області 

Очна Сертифікат Лавська А.М., 

Декунова З.В. 

 

План-сітка 

370 31.10-

02.11 

Cучасні інструменти успішної 

комунікативної взаємодії: методи 

ненасильницького спілкування, 

подолання комунікативних бар’єрів, 

вирішення конфліктів, профілактика 

булінгу 

30 1 КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 29, м. Суми, Сумської 

області 

Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Гальцова С.В., 

Кулик Н.А. 

План-сітка 
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371 02.11-

04.11 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

 

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

372 07.11-

09.11 

Лідерство як технологія 

формування поведінкових 

моделей сучасного педагога 

14 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Івашина Л.П. 

 

План-сітка 

373 07.11-

09.11 

Безпечне і здорове освітнє 

середовище в Новій українській 

школі  

25  КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

374 07.11-

09.11 

Організація освітнього 

середовища молодших школярів в 

умовах Нової української школи 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

375 07.11-

09.11 

Технологія вебквесту в освітньом

у просторі  

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

376 07.11-

09.11 

Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, 

взаємодія 

25 1 Охтирська загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів №3 Охтирської міської 

рада Сумської області 

Очна Сертифікат Пінчук Д.М. 

 

План-сітка 

377 07.11-

09.11 

Інноваційні навчальні стратегії у 

роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

25 1 Охтирська загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів №2 Охтирської міської 

ради Сумської області 

Очна Сертифікат Клочко О.М. 

 

План-сітка 

378 07.11-

09.11 

Формування практичних навичок 

щодо впровадження змішаного 

навчання в освітній процес 

25 1 Коровинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Коровинської сільської 

ради Сумської області 

Очна Сертифікат Коростіль Л.А. 

 

План-сітка 

379 07.11-

09.11 

Особливості навчання цифрових 

поколінь «Z» та «А»  

25 1 Глухівська загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів №6 Глухівської міської 

ради Сумської області 

Очна Сертифікат Жук М.В. 

 

План-сітка 

380 07.11-

09.11 

Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

24 1 Садівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Садівської сільської ради Сумського 

району Сумської області 

Очна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

381 07.11-

09.11 

Професійне вигорання у педагогів 

та його профілактика 

31 1 КУ Сумська спеціалізована школа    

І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми, 

Сумської області 

Очна Сертифікат Чеканська Л.М. План-сітка 

382 09.11-

11.11 

Компетентнісний підхід змісту 

початкової освіти у вимірі 

сьогодення 

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Лавська А.М, 

Декунова З.В. 

 

План-сітка 
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383 14.11-

16.11 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи 

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 

384 14.11-

16.11 

Впровадження STEM-освіти в 

освітній процес 

19 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кода С.В. 

 

План-сітка 

385 14.11-

16.11 

Нові підходи викладання 

музичного, інструментального, 

хореографічного, вокального та 

театрального мистецтва 

19 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Байдак Ю.В. 

 

План-сітка 

386 14.11-

16.11 

Технологічна компетентність 

учителя трудового навчання, 

предмету «Технології»  

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Крот Г.В. 

 

План-сітка 

387 14.11-

16.11 

Сучасні підходи до методики 

викладання предмету «Захист 

України» 

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Деменков Д.В. План-сітка 

388 14.11-

16.11 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

25 1 Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені В.М.Кравченка 

Буринської міської ради Сумської 

області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

389 14.11-

16.11 

Використання інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій в освітньому процесі в 

умовах реалізації нового 

Державного стандарту базової 

середньої освіти  

28 1 Білопільська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №1 Білопільської 

міської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

390 14.11-

16.11 

Сучасні підходи налагодження 

партнерської взаємодії: розвиток 

емоційного та соціального 

інтелекту; формування 

відповідального батьківства; 

вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу 

20 1 Комунальний заклад Сумської 

обласної ради - Глухівський ліцей-

інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою 

Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Кулик Н.А., 

Гальцова С.В. 

План-сітка 

391 14.11-

16.11 

Віртуальний клас для ефективого 

навчання: Microsoft Teams 

22 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №12 ім. 

Б.Берестовського, 

м. Суми Сумської області 

 

 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 
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392 14.11-

16.11 

Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

393 16.11-

18.11 

Психологічний супровід в умовах 

змішаного навчання: практичний 

порадник для вчителів, батьків, 

учнів 

28 1 КУ Сумська спеціалізована школа        

І-ІІІ ступенів № 17, м. Суми, 

Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Василевська О.І., 

Вознюк А.В., 

Гальцова С.В. 

План-сітка 

394 16.11-

18.11 

Проєктна діяльність у закладі 

освіти як фактор підвищення його 

конкурентноспроможності 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Цебро Я.І. 

 

План-сітка 

395 16.11-

18.11 

Сучасний урок біології в 

контексті компетентнісної освіти 

29 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

396 16.11-

18.11 

Природничо-географічна освіта в 

контексті вимог Нової української 

школи 

20 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Удовиченко І.В. 

 

План-сітка 

397 16.11-

18.11 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

28 1 Чернеччинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу М. В. Пилипенка 

(опорний заклад освіти) 

Чернеччинської сільської ради 

Охтирського району Сумської 

області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

398 21.11-

23.11 

Упровадження Державного 

стандарту базової середної освіти 

в закладах загальної середньої 

освіти в умовах НУШ 

13 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Перлик В.В. 

 

План-сітка 

399 21.11-

23.11 

Формування компетентностей 

учнів у шкільному курсі фізики, 

математики, астрономії 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кода С.В. 

 

План-сітка 

400 21.11-

23.11 

Особливості викладання 

мистецьких дисциплін в умовах 

дистанційного чи змішаного 

навчання 

12 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Байдак Ю.В. 

 

План-сітка 

401 21.11-

23.11 

Інтегроване навчання учнів 

(студентів) при викладанні 

предметів соціально-

гуманітарного напряму 

 

15 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Драновська С.В., 

Чхайло Л.М., 

П'ятаченко Ю.В. 

 

План-сітка 
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402 21.11-

23.11 

Розвиток професійних і 

мовленнєвих компетентностей 

учителів української мови та 

літератури 

17 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Логвиненко Ю.В., 

Мазуренко В.О. 

 

План-сітка 

403 21.11-

23.11 

Профілактика та подолання 

стресів як умова підтримки 

психологічного здоров'я 

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Троіцька М.Є. План-сітка 

404 21.11-

23.11 

Організація освітнього 

середовища молодших школярів в 

умовах Нової української школи 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

405 21.11-

23.11 

STEM-освіта як інноваційна 

технологія навчання 

25 1 КУ Сумська гімназія №1, м. Суми, 

Сумської області 

Очна Сертифікат Грицай С.М. 

 

План-сітка 

406 21.11-

23.11 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

26 1 Краснопільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Краснопільської 

селищної ради Сумської області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

407 21.11-

23.11 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому 

процесі  

23 1 Миколаївський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської селищної ради 

Сумської області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

408 21.11-

23.11 

Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

409 23.11-

25.11 

Сучасні технології формування 

навичок здорового способу життя 

серед дітей молодшого шкільного 

віку 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кожем'якіна І.В. 

 

План-сітка 

410 23.11-

25.11 

Компетентнісне навчання учнів 

початкової школи за інтегрованим 

курсом «Я досліджую світ» 

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Лавська А.М., 

Декунова З.В. 

 

План-сітка 

411 23.11-

25.11 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

27 1 Відділ освіти Краснопільської 

селищної ради 
Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

412 28.11-

30.11 

Ментальні карти як засіб 

формування креативного мислення 

учнів 

 

 

 

 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Гиря О.О. 

 

План-сітка 
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413 28.11-

30.11 

Формування соціально-

громадянської компетентності та 

ціннісних життєвих навичок 

особистості засобом превентивного 

виховання в умовах освітнього 

середовища 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Єфремова Г.Л. 

 

План-сітка 

414 28.11-

30.11 

Проєктно-технологічна діяльність 

на уроках трудового навчання. 
16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Крот Г.В. 

 

План-сітка 

415 28.11-

30.11 

Формування мовленнєвої 

компетенції учнів при вивченні 

іноземної мови в умовах Нової 

української школи  

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Клюніна Н.В. 

 

План-сітка 

416 28.11-

30.11 

Ефективна взаємодія з особливими 

дітьми: лайфхаки для вчителя і 

батьків 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Василега О.Ю. План-сітка 

417 28.11-

30.11 

Особливості розвитку, навчання та 

виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

418 28.11-

30.11 

Інформатика в Новій українській 

школі: перезавантаження 
18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Петрова Л.Г. План-сітка 

419 28.11-

30.11 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

26 1 Путивльська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1 ім. Р. Руднєва 

Путивльської міської ради 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

420 28.11-

30.11 

Формування практичних навичок 

щодо впровадження змішаного 

навчання в освітній процес 

25 1 Відокремлений структурний підрозділ 

«Сумський фаховий коледж НУХТ» 
Очна Сертифікат Коростіль Л.А. 

 

План-сітка 

421 28.11-

30.11 

Безпечне і здорове освітнє 

середовище в Новій українській 

школі 

30 1 КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 29, м. Суми, Сумської 

області 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

422 28.11-

30.11 

Сучасні інструменти успішної 

комунікативної взаємодії: методи 

ненасильницького спілкування, 

подолання комунікативних бар’єрів, 

вирішення конфліктів, профілактика 

булінгу  

27 1 КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 9, м. Суми, Сумської 

області 

Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Гальцова С.В., 

Кулик Н.А. 

План-сітка 

423 28.11-

30.11 

Використання онлайн-

інструментів в освітньому 

процесі  

 

26 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №15 ім. Д.Турбіна,          

м. Суми, Сумської області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

 

План-сітка 
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424 30.11-

02.12 

Діти з труднощами навчання в 

інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології 

супроводу 

29 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

ГРУДЕНЬ 

425 05.12-

07.12 

Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, 

взаємодія 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Пінчук Д.М. 

 

План-сітка 

426 05.12-

07.12 

Формування компетентностей учнів 

у шкільному курсі біології, біології 

та екології 

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

427 05.12-

07.12 

Компетентнісний підхід у 

викладанні освітньої галузі 

«Мистецтво» в контексті Нової 

української школи (початкова 

школа) 

11 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Байдак Ю.В.  

Сєрих Л.В. 

 

План-сітка 

428 05.12-

07.12 

Сучасні підходи до організації та 

проведення уроків фізичної 

культури  

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Деменков Д.В. План-сітка 

429 05.12-

07.12 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку 

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

План-сітка 

430 05.12-

07.12 

Краєзнавство в системі викладання 

соціально-гуманітарних дисциплін 

закладу освіти 

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Нікітін Ю.О., 

Драновська С.В. 

 

План-сітка 

431 05.12-

07.12 

Сучасні технології організації 

освітнього процесу на уроках 

української мови та літератури  

23 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Логвиненко Ю.В., 

Мазуренко В.О. 

 

План-сітка 

432 05.12-

07.12 

Технології розвитку навичок «4К»: 

критичне мислення, креативність, 

комунікація, командна робота та 

співпраця в умовах Нової 

української школи 

25 1 КУ Сумський навчально – виховний 

комплекс №16 імені Олексія 

Братушки «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів –дошкільний навчальний 

заклад» Сумської міської ради 

Очна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 

433 05.12-

07.12 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

 

 

 

25 1 Роменська загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської 

ради Сумської області 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 
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434 05.12-

07.12 

Сучасні підходи в особистісно-

професійному зростанні педагога: 

засоби профілактики 

професійного вигорання, техніки 

розвитку емоційного та 

соціального інтелекту, 

інструменти самовдосконалення, 

методи тайм-менеджменту 

15 1 Відокремлений структурний 

підрозділ «Конотопський 

індустріально-педагогічний фаховий 

коледж Сум ДУ» 

Дистанційна Сертифікат Кулик Н.А., 

Вознюк А.В., 

Гальцова С.В., 

 

План-сітка 

435 05.12-

07.12 

Професійне вигорання у педагогів 

та його профілактика 

25 1 Грунська загальноосвітня школа І -

ІІІ ступенів імені Героя Радянського 

Союзу А. М. Діхтяренка Грунської 

сільської ради Охтирського району 

Дистанційна Сертифікат Чеканська Л.М. План-сітка 

436 05.12-

07.12 

Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

23 1 Опорний заклад Комишанська 

загальнооосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Комишанської сільської 

ради Охтирського району Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

437 05.12-

07.12 

Створення інтерактивних 

елементів уроку засобами ІКТ  

25 1 Хотінська спеціалізована школа I-III 

ступенів Хотінської селищної ради 

Сумського району Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Ніколаєнко М.С. План-сітка 

438 05.12-

07.12 

Створення мультимедійної 

презентації та навчального відео  

17 1 Сумський заклад загальної середньої 

освіти спеціальна школа Сумської 

міської ради 

Дистанційна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

439 05.12-

07.12 

Особливості викладання 

української мови та літератури в 

умовах дистанційного та 

змішаного навчання 

25 1 Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені В.М.Кравченка 

Буринської міської ради Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат П'ятаченко Ю.В. 

 

План-сітка 

440 07.12-

09.12 

Педагогічна підтримка дітей з 

особливими освітніми потребами 

в інклюзивному середовищі 

28 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

441 07.12-

09.12 

Сучасні технології формування 

навичок здорового способу життя 

серед дітей молодшого шкільного 

віку 

22 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кожем'якіна І.В. 

 

План-сітка 

442 07.12-

09.12 

Актуальні питання професійної 

діяльності вчителів математики, 

фізики і астрономії старшої школи 

в умовах Нової української школи 

21 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

 

 

Очна Сертифікат Кода С.В. 

 

План-сітка 
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443 07.12-

09.12 

Природничо-географічна освіта в 

контексті вимог Нової української 

школи 

20 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Удовиченко І.В. 

 

План-сітка 

444 07.12-

09.12 

Упровадження ігрових та 

діяльнісних методів навчання в 

освітній процес початкової школи 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Лавська А.М., 

Декунова З.В. 

 

План-сітка 

445 12.12-

14.12 

Інноваційні навчальні стратегії у 

роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Клочко О.М. 

 

План-сітка 

446 12.12-

14.12 

Методика викладання історії та 

суспільних дисциплін в умовах 

Нової української школи  

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Драновська С.В. 

 

План-сітка 

447 12.12-

14.12 

Сучасні підходи до надання 

психологічної допомоги та 

підтримки особистості: лайфхаки 

психологічного консультування,  

психокорекційної роботи, першої 

психологічної допомоги 

18 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Марухина І.В., 

Троіцька М.Є. 

План-сітка 

448 12.12-

14.12 

Основи та технології розвитку 

критичного мислення учнів Нової 

української школи 

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Панченко С.М. План-сітка 

449 12.12-

14.12 

Особливості розвитку, навчання та 

виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

27 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Очна Сертифікат Борцова М.В. План-сітка 

450 12.12-

14.12 

Використання онлайн-інструментів 

в освітньому процесі  

27 1 КУ Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №6 м. Суми, 

Сумської області 

Очна Сертифікат Викладачі кафедри 

ОІТ 

План-сітка 

451 12.12-

14.12 

Сучасні підходи налагодження 

партнерської взаємодії: розвиток 

емоційного та соціального 

інтелекту; формування 

відповідального батьківства; 

вирішення конфліктів, профілактика 

булінгу 

26 1 Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 4 Роменської міської ради 

Сумської області 

Очна Сертифікат Вознюк А.В., 

Кулик Н.А., 

Гальцова С.В. 

План-сітка 

452 12.12-

14.12 

Сучасний урок біології в контексті 

компетентнісної освіти 

15 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Дистанційна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

453 12.12-

14.12 

Актуальні питання викладання 

іноземної мови в умовах Нової 

української школи  

16 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
Дистанційна Сертифікат Клюніна Н.В. План-сітка 
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454 12.12-

14.12 

Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, 

взаємодія 

25 1 Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №5 імені Р.К. Рапія 

Охтирської міської ради Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Пінчук Д.М. 

 

План-сітка 

455 12.12-

14.12 

Технології профілактики дитячої 

агресії (аутоагресії) та 

жорстокості (булінгу) в 

освітньому середовищі 

25 1 КУ Сумська спеціалізована школа    

І-ІІІ ступенів № 10  

ім. Героя Радянського Союзу 

О.Бутка, м. Суми,  

Сумської області 

Дистанційна Сертифікат Єфремова Г.Л. 

 

План-сітка 

456 12.12-

14.12 

Формування практичних навичок 

щодо впровадження змішаного 

навчання в освітній процес 

17 1 КЗ СОР «Шосткинський фаховий 

медичний коледж» 

Дистанційна Сертифікат Коростіль Л.А. 

 

План-сітка 

457 12.12-

14.12 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку 

25 1 Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені В.М.Кравченка 

Буринської міської ради Сумської 

області 

Дистанційна Сертифікат Декунова З.В., 

Лавська А.М. 

 

План-сітка 

458 14.12-

16.12 

Інноваційні педагогічні технології 

інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 

459 14.12-

16.12 

Інноваційні технології 

особистісно-професійного 

зростання практичного психолога: 

технології супервізії, техніки 

самовдосконалення, профілактика 

професійного вигорання, методи 

тайм-менеджменту, технології 

дистанційного навчання 

24 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Кулик Н.А., 

Вознюк А.В. 

План-сітка 

460 19.12-

21.12 

Інноваційні навчальні стратегії у 

роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Клочко О.М. 

 

План-сітка 

461 19.12-

21.12 

Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, 

взаємодія 

 

 

 

 

 

16 1 ВСП «Сумський фаховий коледж 

Сумського національного аграрного 

університету» 

Дистанційна Сертифікат Пінчук Д.М. 

 

План-сітка 
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462 19.12-

21.12 

Технології розвитку навичок 

«4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи 

25 1 Комунальна організація (установа, 

заклад) «Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4 Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

Дистанційна Сертифікат Сидоренко Н.В. 

 

План-сітка 

463 19.12-

21.12 

Безпечне і здорове освітнє середо-

вище в Новій українській школі  

26 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Дистанційна Сертифікат Успенська В.М. 

 

План-сітка 

464 19.12-

21.12 

Сучасні інструменти успішної 

комунікативної взаємодії: методи 

ненасильницького спілкування, 

подолання комунікативних 

бар’єрів, вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу 

30 1 Роменська загальноосвітня школа           

І-ІІІ ступенів №11 Роменської 

міської ради 

Дистанційна Сертифікат Вознюк А.В., 

Гальцова С.В., 

Кулик Н.А. 

План-сітка 

465 19.12-

21.12 

Мова соціального статусу 25 1 Боромлянський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа               

І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад Боромлянської 

сільської ради Сумської області 

Очна Сертифікат Дудко Н.В. План-сітка 

466 21.12-

23.12 

Інклюзивна компетентність 

сучасного вчителя Нової 

української школи 

25 1 КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Очна Сертифікат Прядко Л.О. 

 

План-сітка 
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4.5. Розробка нормативно-правового забезпечення освітньої діяльності  

Таблиця 4.5.1 

Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності 

 
 

№ 

з/п 
Термін Назва забезпечення 

Контингент, на 

потребу якого 

переважно 

спрямоване 

забезпечення 

Очікуваний 

продукт 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

р
о

зр
о

б
о

к
 

Місце 

застосування 

Відповідальні 

особи, 

розробники 

Спів-

розробники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РОЗРОБЛЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ, РОБОЧИ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ (П) 

Кафедра психології 

1  I півріччя 

2022 

Навчальний план спеціальності 053 

Психологія (спеціалізація «Практична 

психологія») заочної форми навчання. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

2  I півріччя 

2022 

Навчальний план спеціальності 053 

Психологія (спеціалізація «Практична 

психологія») денної форми навчання. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

3  I півріччя 

2022 

Робочий навчальний план спеціальності 053 

Психологія спеціалізації Практична 

психологія I курс денної форми навчання на 

2022-2023 н.р. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Робочий 

навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

4  I півріччя 

2022 

Робочий навчальний план спеціальності 053 

Психологія спеціалізації Практична 

психологія. IІ курс денної форми навчання на 

2023-2024 н.р. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Робочий 

навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

5  I півріччя 

2022 

Робочий навчальний план спеціальності 053 

Психологія спеціалізації Практична 

психологія I курс заочної форми навчання на 

2022-2023 н.р. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Робочий 

навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

6  I півріччя 

2022 

Робочий навчальний план спеціальності 053 

Психологія спеціалізації Практична 

психологія IІ курс заочної форми навчання на 

2023-2024 н.р. 

Спеціальність 

053 Психологія 

Робочий 

навчальний 

план 

1 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

    Усього: 6    

    Разом: 6    
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РОЗРОБЛЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИХ ПЛАНІВ (ПК) 

ФАХОВІ КУРСИ (I ПІВРІЧЧЯ 2022  РОКУ) 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації директорів ЗЗСО, 

НВК, спеціальних шкіл (усіх спеціальностей) 

(очно-дистанційна форма навчання) 

Директори ЗЗСО, 

НВК, спеціальних 

шкіл (усіх 

спеціальностей) 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Перлик В.В.  

2  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації учителів-

дефектологів, учителів-предметників НВК, 

ЗДО, спеціальних шкіл (дистанційна форма 

навчання) 

Учителі-

дефектологи, 

учителі-

предметники НВК, 

ЗДО, спеціальних 

шкіл 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  

3  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вихователів  

гуртожитків ЗФПО, ЗПТО (дистанційна 

форма навчання) 

Вихователі 

гуртожитків ЗФПО, 

ЗПТО 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Кожем’якіна І.В.  

4  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації педагогів-

організаторів (очно-дистанційна форма 

навчання) 

Педагоги-

організатор 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

    Усього: 7    

 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

хімії (очно-дистанційна форма навчання) 

Учителі (викладачі) 

хімії 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Коростіль Л.А.  

2  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

фізики, астрономії (дистанційна форма 

навчання) 

Учителі (викладачі) 

фізики, астрономії 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Кода С.В.  

3  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

фізичної культури (очно-дистанційна форма 

навчання) 

Учителі (викладачі) 

фізичної культури  

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Деменков Д.В.  

4  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації інструкторів 

фізичної культури ЗДО (очно-дистанційна 

форма навчання) 

Інструктори 

фізичної культури 

ЗДО 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Деменков Д.В.  

5  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

фізичної культури та предмета «Захист 

України» (очно-дистанційна форма навчання) 

Учителі (викладачі) 

фізичної культури 

та предмета 

«Захист України» 

 
 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Деменков Д.В.  
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6  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

трудового навчання, креслення, предмета 

«Технології», майстри виробничого навчання 

МНВК, які викладають у групах професійного 

та профільного навчання за технологічним 

напрямком (очно-дистанційна форма 

навчання) 

Учителі (викладачі) 

трудового навчання, 

креслення, предмета 

«Технології», 

майстри 

виробничого 

навчання МНВК, які 

викладають у групах 

професійного та 

профільного 

навчання за 

технологічним 

напрямком 

НТП  

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Крот Г.В.  

7  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації викладачів 

професійно-теоретичної підготовки ЗПТО   

(дистанційна форма навчання) 

Викладачі 

професійно-

теоретичної 

підготовки ЗПТО    

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Крот Г.В.  

8  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації викладачів 

професійно-теоретичної підготовки ЗПТО   

(очно-дистанційна форма навчання) 

Викладачі 

професійно-

теоретичної 

підготовки ЗПТО    

НТП, ОП 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Крот Г.В.  

9  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації кухарів ЗЗСО (очно-

дистанційна форма навчання) 

Вихователі ЗДО НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Крот Г.В.  

10  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

музичного мистецтва, художньої культури та 

інтегрованого курсу «Мистецтво» (очно-

дистанційна форма навчання) 

Учителі (викладачі) 

музичного 

мистецтва, 

художньої 

культури та 

інтегрованого 

курсу «Мистецтво» 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.  

11  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

хореографічних дисциплін та керівників 

відповідних гуртків  (очно-дистанційна форма 

навчання) 

Учителі (викладачі) 

хореографічних 

дисциплін та 

керівники 

відповідних гуртків  

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.  

12  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів початкових 

класів  (дистанційна форма навчання) 

Учителі 

початкових класів 

 

 

 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Декунова З.В. Лавська А.М. 
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13  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

образотворчого мистецтва, художньої 

культури та інтегрованого курсу «Мистецтво» 

(очно-дистанційна форма навчання) 

Учителі (викладачі) 

театральних, 

хореографічних 

дисциплін та 

керівники 

відповідних гуртків 

(закладів освіти 

різного типу) 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

14  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації бібліотекарів 

(дистанційна форма навчання) 

Бібліотекарі  НТП 

(оновити)) 

1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

15  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації методистів, 

культорганізаторів (очно-дистанційна форма 

навчання) 

Методисти, 

культорганізатори 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

16  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації керівників  гуртків 

еколого-натуралістичного напряму (очно-

дистанційна форма навчання) 

Керівники  гуртків 

еколого-

натуралістичного 

напряму 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

17  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації керівників  гуртків 

естрадно-вокального напряму (очно-

дистанційна форма навчання) 

Керівники  гуртків 

естрадно-

вокального 

напряму 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

18  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації керівників  гуртків 

спортивного, оздоровчого та військово-

патріотичного напряму (очно-дистанційна 

форма навчання) 

Керівники  гуртків 

спортивного, 

оздоровчого та 

військово-

патріатичного 

напряму 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

19  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вихователів-

методистів, вихователів ЗДО (очно-

дистанційна форма навчання) 

Вихователі-

методисти, 

вихователі ЗДО 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Ковтун Є.Ф. Лобода В.В. 

20  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вихователів ЗДО 

(дистанційна форма навчання) 

Вихователі ЗДО НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Ковтун Є.Ф. Лобода В.В. 

    Усього: 23    

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

іноземних мов (дистанційна форма навчання) 

Учителі, викладачі 

іноземних мов 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В.  

2  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

іноземних мов (очно-дистанційна форма 

навчання) 

 

Учителі, викладачі 

іноземних мов 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Клюніна Н.В.  
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3  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

історії, основ правознавства, громадянської 

освіти, етики (очно-дистанційна форма 

навчання) 

Учителі, викладачі 

історії, основ 

правознавства, 

громадянської 

освіти, етики 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Драновська С.В.  

    Усього: 4    

    Разом: 34    

 

ФАХОВІ КУРСИ (II ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ) 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації заступників 

директора з навчально-виховної роботи, з 

навчально-виробничого навчання, інтернатних 

закладів (які опікуються виховною роботою) 

(усіх спеціальностей)  (очно-дистанційна 

форма навчання) 

Заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи,  з навчально-

виробничого 

навчання, 

інтернатних закладів 

(які опікуються 

виховною роботою) 

(усіх спеціальностей) 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

2  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації заступників 

директора з навчально-виховної роботи, з 

навчально-виробничого навчання (усіх 

спеціальностей)  (очно-дистанційна форма 

навчання) 

Заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи,  з навчально-

виробничого 

навчання (усіх 

спеціальностей) 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Перлик В.В.  

3  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації асистентів 

вихователя інклюзивної групи (очно-

дистанційна форма навчання) 

Асистенти 

вихователя 

інклюзивної групи 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  

4  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вихователів закладів 

інституційного догляду та виховання дітей, 

спеціальних шкіл, закладів соціально-

реабілітаційного спрямування  (очно-

дистанційна форма навчання) 

Вихователі закладів 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей, спеціальних 

шкіл, закладів 

соціально-

реабілітаційного 

спрямування 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

    Усього: 8    
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Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

біології (і екології)  (очно-дистанційна форма 

навчання) 

Учителі (викладачі) 

біології (і екології) 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

2  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

географії, економіки, предмета «Рідний край»  

(очно-дистанційна форма навчання) 

Учителі (викладачі) 

географії, 

економіки, предмета 

«Рідний край»   

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Удовиченко І.В.  

3  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

фізичної культури, керівників спортивних 

гуртків (очно-дистанційна форма навчання) 

Учителі (викладачі) 

фізичної культури, 

керівники 

спортивних гуртків 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Деменков Д.В.  

4  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

музики, які викладають гру на музичних 

інструментах, акомпаніатори, кнцертмейстери, 

вчителів (викладачів) театральних, вокально-

хорових дисциплін та керівників відповідних 

гуртків (очно-дистанційна форма навчання) 

Учителі (викладачі) 

музики, які 

викладають гру на 

музичних 

інструментах, 

акомпаніатори, 

кнцертмейстери, 

вчителі (викладачі) 

театральних, 

вокально-хорових 

дисциплін та 

керівники 

відповідних гуртків 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.  

5  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації керівників  гуртків 

соціокультурного, реабілітаційного напряму 

(очно-дистанційна форма навчання) 

Керівники  гуртків 

соціокультурного, 

реабілітаційного 

напряму 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

6  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації керівників  гуртків 

туристсько-краєзнавчого напряму (очно-

дистанційна форма навчання) 

Керівники  гуртків 

туристсько-крає-

знавчого напряму  

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

    Усього: 10    

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1. II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

історії, основ правознавства, громадянської 

освіти, етики (дистанційна форма навчання) 

Учителі, викладачі 

історії, основ 

правознавства, 

громадянської 

освіти, етики 

НТП 

 (оновити) 

1 КЗ СОІППО Драновська С.В.  

    Усього: 1    
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Кафедра освітніх та інформаціних технологій 

1. II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

інформатики, інформаційних технологій 

(очно-дистанційна форма навчання) 

Учителі, викладачі 

інформатики, 

інформаційних 

технологій 

НТП 

 (оновити) 

1 КЗ СОІППО Петрова Л.Г.  

    Усього: 1    

    Разом: 20    

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ (I ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ) 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Лідерство як технологія формування 

поведінкових моделей сучасного педагога» 

(форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Івашина Л.П.  

2  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором  

«Технології розвитку навичок «4К»: критичне 

мислення, креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця, в умовах Нової 

української школи» (форма навчання: очна;  

дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Сидоренко Н.В.  

3  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Інклюзивна компетентність сучасного 

вчителя Нової української школи» (форма 

навчання: очна;  дистанційна, Microsoft 

Teams)    

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Клочко О.М. Прядко Л.О. 

4  I півріччя 

2022 

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 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М.  

5  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором 

«Моніторинг та самомоніторинг діяльності 

закладу загальної середньої освіти» (форма 

навчання: очна) 

Директори закладів 

загальної середньої 

освіти, спеціальних 

шкіл-інтернатів 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Перлик В.В.  

6  I півріччя 

2022 

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 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  
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7  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«STEM-освіта як інноваційна технологія 

навчання» (форма навчання: очна;  

дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Грицай С.М.  

8  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Відповідальне батьківство: технології 

взаємодії школи та сім’ї» (форма навчання: 

дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Гузенко О.В.  

9  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, взаємодія» 

(форма навчання: дистанційна, Microsoft 

Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М. Пінчук Д.М. 

10  I півріччя 

2022 

 Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Внутрішня система забезпечення якості 

освіти у закладі загальної середньої освіти» 

(форма навчання: очна;  дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Перлик В.В.  

11  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Технології профілактики дитячої агресії 

(аутоагресії) та жорстокості (булінгу) в 

освітньому середовищі» (форма навчання: 

очна;  дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

12  I півріччя 

2022 

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 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Гиря О.О.  

13  I півріччя 

2022 

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 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  

14  I півріччя 

2022 

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 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  
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15  I півріччя 

2022 

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 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Кожем’якіна І.В.  

16  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Індивідуалізація освітнього процесу в 

інклюзивному середовищі» (форма навчання: 

очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Прядко Л.О.  

17  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Технології візуалізації як інструмент 

сучасного вчителя» (форма навчання: очна;  

дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Кожем’якіна І.В.  

18  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Навички ефективної комунікації вчителів для 

успішної взаємодії з учнями та їх батьками» 

(форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Гузенко О.В.  

19  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Нормативно-правове та фінансове 

забезпечення освітнього процесу в закладі 

освіти» (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М.  

20  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Забезпечення системи якості освіти в умовах 

дистанційного/змішаного навчання» (форма 

навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М.  

21  I півріччя 

2022 

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 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Клочко О.М. Прядко Л.О. 

22  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Тайм-менеджмент як індивідуальна 

технологія використання робочого часу 

керівника закладу освіти» (форма навчання: 

очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Івашина Л.П.  

23 I півріччя 

2022 

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.  
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24 I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Сучасні освітні  технології  в умовах НУШ» 

(форма навчання: очна;  дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 
3 КЗ СОІППО Сударева Г.Ф.  

    Разом 59    

 

 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Формування практичних навичок щодо 

впровадження змішаного навчання в освітній 

процес» (форма навчання: очна;  

дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Коростіль Л.А.  

2  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Нові підходи викладання музичного, 

інструментального, хореографічного, 

вокального та театрального мистецтва» 

(форма навчання: дистанційна, Microsoft 

Teams) 

Учителів 

музичного, 

інструментального, 

хореографічного, 

вокального та 

театрального 

мистецтва 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.  

3  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Розв’язок розрахункових задач з хімії на 

основі аналітичного підходу» (форма 

навчання: дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі хімії НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Коростіль Л.А.  

4  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Сучасні підходи до методики викладання 

трудового навчання, креслення, предмету 

«Технології» (проведення майстер-класів)» 

(форма навчання: дистанційна, Microsoft 

Teams)  

Учителі трудового 

навчання, 

креслення, 

предмету 

«Технології» 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Крот Г.В.  

5  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Особливості викладання мистецьких 

дисциплін в умовах дистанційного чи 

змішаного навчання» (форма навчання: 

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі 

мистецьких 

дисциплін 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.  

6  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Упровадження  проєкту «Вчимося жити 

разом» в освітньому процесі з предметів 

«Основи здоров’я» та «Я досліджую світ» 

(форма навчання: очна) 

 НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Успенська В.М.  
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7  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Упровадження елементів STEM-освіти на 

уроках хімії» (форма навчання: очна) 

Учителі хімії НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Коростіль Л.А.  

8  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Сучасне інтегрування змісту природничо-

географічної освіти» (форма навчання: очна;  

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

географії та 

економіки 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Удовиченко І.В.  

9  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Використанні методів інтерактивного 

навчання на уроках образотворчого мистецтва 

в умовах НУШ» (форма навчання: очна) 

Учителі дисциплін 

художньо-

естетичного циклу 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

10  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Арт-практики та методики образотворчого 

мистецтва в інклюзивному середовищі» 

(форма навчання: очна) 

Учителі дисциплін 

художньо-

естетичного циклу 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

11  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Практичні моделі на розвиток музичних 

здібностей дітей в умовах Нової української» 

школи (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.  

12  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Підвищення компетентності учителів 

(викладачів), майстрів виробничого навчання, 

МНВК» (форма навчання: очна) 

Учителі трудового 

навчання 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Крот Г.В.  

13  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Методика викладання футболу в закладах 

загальної середньої освіти»  (форма навчання: 

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі фізичної 

культури 

НТП, 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Деменков Д.В.  

14  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

« «Методика викладання основ здоров’я в 

основній школі на засадах розвитку життєвих 

навичок» (для реалізації навчальних програм 

здоров’яспрямованого змісту в початкових 

класах («Я досліджую світ») для вчителів 

основної школи (експрес-курси)» (форма 

навчання: очна) 

Учителі основ 

здоров’я 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

15  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

« «Компетентнісний підхід у викладанні 

освітньої галузі «Мистецтво»  в контексті 

Нової української школи (основна та старша 

школа)»  (форма навчання: очна) 

Учителі дисциплін 

художньо-

естетичного циклу 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  
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16  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Сучасні підходи у формуванні дослідницької 

компетентності педагогів при виконанні 

наукових досліджень МАН»  (форма 

навчання: дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

    Разом 33    

 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Методика викладання історії та суспільних 

дисциплін в умовах Нової української школи» 

(форма навчання: очна; дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Учителі історії та 

суспільних 

дисциплін 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Драновська С.В.  

2  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Особливості викладання української мови та 

літератури в умовах дистанційного та 

змішаного навчання» (форма навчання: очна;  

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі 

української мови, 

літератури 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО П'ятаченко Ю.В.  

3  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Особливості викладання предметів 

суспільно-гуманітарного циклу в умовах 

очного, дистанційного та змішаного 

навчання» (форма навчання: очна;  

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі суспільних 

дисциплін 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Драновська С.В.  

4  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Краєзнавство в системі викладання 

соціально-гуманітарних дисциплін закладу 

освіти» (форма навчання: очна) 

Учителі суспільних 

дисциплін 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Нікітін Ю.О. Драновська С.В. 

5  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Глобальні виклики і пріоритети освіти ХХІ 

століття: формування успішної особистості» 

(форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Шкурдода Л.О.  

6  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Сучасні технології організації освітнього 

процесу на уроках української мови та 

літератури» (форма навчання: очна;  

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі 

української мови, 

літератури 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Логвиненко Ю.В. Мазуренко В.О. 

7  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Мова соціального статусу» (форма навчання: 

очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Дудко Н.В.  
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8  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Розвиток професійних і мовленнєвих 

компетентностей учителів української мови та 

літератури»  (форма навчання: очна) 

Учителі 

української мови, 

літератури 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Логвиненко Ю.В. Мазуренко В.О. 

9  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Професійний розвиток педагога в умовах 

Нової української школи» (форма навчання: 

очна) 

 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Стукалова Т.Г.  

10  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Методологічні основи викладання 

української мови та літератури в Новій 

українській школі» (форма навчання: очна) 

Учителі 

української мови, 

літератури 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Логвиненко Ю.В.  

11  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Особливості навчання цифрових поколінь 

«Z» та «А» (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Жук М.В.  

    Усього 27    

Кафедра психології 

1  I півріччя 

2022 

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 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

2  I півріччя 

2022 

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 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

3  I півріччя 

2022 

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 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

4  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Ефективна взаємодія з особливими дітьми: 

лайфхаки для вчителя і батьків» (форма 

навчання: очна) 

 

Практичні 

психологи 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Василега О.Ю.  
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5  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Соціально-психологічні аспекти роботи з 

сім’єю в сучасних умовах» (форма навчання: 

очна) 

Практичні 

психологи 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Марухина І.В.  

6  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Психологія здоров’я та формування навичок 

самодопомоги учасників освітнього процесу» 

(форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Вознюк А.В.  

7  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Гіперактивні учні в НУШ: освітній процес у 

розрізі інклюзивного навчання та 

особистісного потенціалу у сучасному 

просторі» (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП 

(оновити) 

1 КЗ СОІППО Сидоренко І.В.  

    Усього  13    

 

Кафедра освітніх та інформаціних технологій 

1  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Створення інтерактивних елементів 

уроку засобами ІКТ  (форма навчання: очна) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Ніколаєнко М.С  

2  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Віртуальний клас для ефективного навчання: 

Microsoft Teams (форма навчання: очна; 

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Антонченко М.О. Павленко І. М. 

3  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Інформатика в Новій українській школі: 

перезавантаження (форма навчання: очна;  

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Петрова Л.Г.  

4  I півріччя 

2022 

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 

(оновити) 

3 КЗ СОІППО Подліняєва О.О. 

 

Антонченко 

М.О., 

Ніколаєнко М.С. 

5  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Віртуальний клас для ефективого навчання: 

Google Classroom (форма навчання: очна;  

дистанційна, Microsoft Teams) 

 

 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Антонченко М.О. Посна Л. В.,     

Шевченко Т.О. 
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6  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Створення мультимедійної презентації та 

навчального відео» (форма навчання: очна;  

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Антонченко М.О. Шевченко Т.О. 

7  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Технологія вебквесту в освітньому просторі» 

(форма навчання: очна; дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Павленко І.М.  Ніколаєнко М.С.,  

Шевченко ТО 

8  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Створення програм мовою Python» (форма 

навчання: очна;  дистанційна, Microsoft 

Teams) 

 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Павленко ІМ  

9  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Інтеграція інфомедійної грамотності 

в умовах реалізації нового Державного 

стандарту базової середньої освіти» (форма 

навчання: очна) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(оновити) 

3 КЗ СОІППО Павленко ІМ  

10  I півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Створення дидактичного забезпечення уроку 

засобами Microsoft Office»  (форма навчання: 

очна; дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі (викладачі) 

різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Антонченко М.О.  

    Усього  30    

    Разом 156    

 

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ (II ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ) 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

1  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Компетентнісно-орієнтований підхід до 

професійного розвитку сучасного менеджера 

освіти» (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М. Пінчук Д.М. 

2  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Компетентнісно-орієнтована освіта як 

інструмент формування 

конкурентноспроможного випускника НУШ» 

(форма навчання: очна)  

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М.  

3  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Наскрізні компетентності ХХІ ст.: 

інноваційність, комунікативність, взаємодія» 

(форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Луценко С.М. Пінчук Д.М. 
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4  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Проєктна діяльність у закладі освіти як 

фактор підвищення його конкурентно-

спроможності» (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Луценко С.М. Цебро Я.І. 

5  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Тайм-менеджмент працівників освіти» 

(форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Кудінов Д.В.  

6  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Документообіг та документознавство у 

закладах загальної середньої освіти» (форма 

навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Перлик В.В. Івашина Л.П. 

7  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Упровадження Державного стандарту 

базової середної освіти в закладах загальної 

середньої освіти в умовах НУШ» (форма 

навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Перлик В.В.  

8  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Формування соціально-громадянської 

компетентності та ціннісних життєвих 

навичок особистості засобом превентивного 

виховання в умовах освітнього середовища» 

(форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л. Луценко С.М. 

9  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Превентивні моделі ефективної соціалізації 

та технології формування соціальної 

компетентності учнів в умовах безпечної і 

дружньої до дитини школи» (форма навчання: 

очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Єфремова Г.Л.  

10  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Відповідальне батьківство: технології 

взаємодії школи та сім’ї» (форма навчання: 

очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Гузенко О.В.  

11  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Технологія складання ментальних карт як 

ефективний засіб розвитку творчого мислення 

учнів» (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Гиря О.О.  

    Разом  20    
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Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Методика організації гурткової роботи в 

умовах змішаного навчання» (форма 

навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

2  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Здоров'я - феномен. Здоров’язбережувальні 

проєкти, технології в закладах освіти» (форма 

навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

3  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Формування компетентностей учнів у 

шкільному курсі біології, біології та екології» 

(форма навчання: очна) 

Учителі біології, 

біології та екології 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

4  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Сучасний урок біології в контексті 

компетентнісної освіти»  (форма навчання: 

очна;  дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі біології НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

5  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Розвиток професійної компетентності 

вчителів основ здоров’я» (форма навчання: 

очна) 

Учителі основ 

здоров’я 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Успенська В.М.  

6  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Розв’язок розрахункових задач з хімії на 

основі аналітичного підходу» (форма 

навчання: очна) 

Учителі хімії НТП 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Коростіль Л.А.  

7  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Особливості викладання мистецьких 

дисциплін в умовах дистанційного чи 

змішаного навчання» (форма навчання: очна) 

Учителі 

мистецьких 

дисциплін 

НТП 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Сєрих Л.В.  

8  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Нові підходи викладання музичного, 

інструментального, хореографічного, 

вокального та театрального мистецтва» 

(форма навчання: очна) 

Учителі музичного, 

інструментального, 

хореографічного, 

вокального та 

театрального 

мистецтва 

НТП, ОП 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Байдак Ю.В.  

9  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Сучасні підходи до методики викладання 

трудового навчання, креслення, предмету 

«Технології» (проведення майстер-класів) (форма 

навчання: очна) 

Учителі трудового 

навчання, креслення, 

предмету 

«Технології» 

НТП 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Крот Г.В.  
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10  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Компетентнісний підхід у викладанні 

освітньої галузі «Мистецтво»  в контексті 

Нової української школи (початкова школа)» 

(форма навчання: очна) 

Учителі освітньої 

галузі «Мистецтво» 

(початкова школа) 

НТП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Байдак Ю.В. Сєрих Л.В. 

    Разом  17    

 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

1  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Інтегроване навчання учнів (студентів) при 

викладанні предметів соціально-гуманітарного 

напряму» (форма навчання: очна) 

Учителі предметів 

соціально-

гуманітарного 

напряму 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Драновська С.В.  

2  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Теоретико-методологічні основи викладання 

зарубіжної літератури та англійської мови в 

умовах Нової української школи» (форма 

навчання: очна) 

Учителі зарубіжної 

літератури та 

англійської мови 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Чхайло Л.М. Клюніна Н.В. 

 

3  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Особливості навчання цифрових поколінь 

«Z» та «А» (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(оновити) 

2 КЗ СОІППО Жук М.В.  

    Усього 6    

 

Кафедра психології 

1 II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Сучасні підходи налагодження 

партнерської взаємодії: розвиток емоційного 

та соціального інтелекту; формування 

відповідального батьківства; вирішення 

конфліктів, профілактика булінгу» (форма 

навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

 

Кулик Н.А., 

Гальцова С.В. 

2 II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Cучасні інструменти успішної 

комунікативної взаємодії: методи 

ненасильницького спілкування, подолання 

комунікативних бар’єрів, вирішення 

конфліктів, профілактика булінгу»  (форма 

навчання: очна;  дистанційна, Microsoft 

Teams) 

 

 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Вознюк А.В. 

 

Гальцова С.В., 

Кулик Н.А. 
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3 II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Сучасні підходи до надання психологічної 

допомоги та підтримки особистості: 

лайфхаки психологічного консультування, 

психокорекційної роботи, першої 

психологічної допомоги»  (форма навчання: 

очна;  дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Вознюк А.В., 

 

Марухина І.В., 

Троіцька М.Є. 

4 II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Інноваційні технології особистісно-

професійного зростання практичного 

психолога: технології супервізії, техніки 

самовдосконалення, профілактика 

професійного вигорання, методи тайм-

менеджменту, технології дистанційного 

навчання» (форма навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Вознюк А.В., 

 

Василевська 

О.І., 

Кулик Н.А. 

 

5.  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Профілактика та подолання стресів як 

умова підтримки психологічного здоров'я»  

(форма навчання: очна;  дистанційна, 

Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП, ОП 

(розробити) 

3 КЗ СОІППО Троіцька М.Є.  

6.  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Психологічний супровід в умовах 

змішаного навчання: практичний порадник 

для вчителів, батьків, учнів» (форма 

навчання: дистанційна, Microsoft Teams) 

 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Василевська О.І. 

 

Вознюк А.В., 

Гальцова С.В. 

7.  II 

півріччя 

2022 

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: дистанційна, Microsoft Teams) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Кулик Н.А. 

 

Вознюк А.В., 

Гальцова С.В. 

8. II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Мотивація педагога як умова зростання 

професійної компетентності» (форма 

навчання: очна) 

Педагоги різних 

спеціальностей 

НТП 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Чеканська Л.М.  

    Усього 16    
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Кафедра освітніх та інформаціних технологій 

1.  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Особливості вивчення навчального предмету 

інформатичної освітньої галузі за Державним 

стандартом базової середньої освіти в умовах 

реалізації концепції «Нова українська школа» 

для вчителів інформатики»  (форма навчання: 

дистанційна, Microsoft Teams) 

Учителі 

інформатики 

НТП, ОП 

(розробити) 

2 КЗ СОІППО Петрова Л.Г. Подліняєва О.О. 

2.  II 

півріччя 

2022 

Підвищення кваліфікації з курсу за вибором   

«Теорія та методика викладання інформатики 

та інформаційних технологій»  (форма 

навчання: очна) 

Учителі 

інформатики 
НТП 

(розробити) 

1 КЗ СОІППО Петрова Л.Г.  

    Усього 3    

    Разом 60    
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План розробки навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації на І півріччя 2022 року 

Таблиця 4.5.2 

 

К
а
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ед
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а

 

Спеціальність слухачів курсів 

очно-

дистанційна 
дистанційна 

очно-дистанц. 

(виїзні курси) 
ОП НТП 

НТП 
рік  

затв. 
НТП 

рік 

затв. 
НТП 

рік 

затв. 
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сь
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г
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р
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т
и
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р
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в

и
т
и

 

  
  

 П
С

О
М

 

Директори ЗЗСО, НВК, спец. шк.- інтерн. 1 2022     1 2 1 1 7 2 2 

Логопеди 1 2021     1 1 

Учит.-дефект., уч.-предм. НВК, ЗДО   1 2022   1 1 

Педагоги-організатори 1 2022     1 1 

Соціальні педагоги 1 2021     1 1 

Вихователі 
ГПД 1 2021     1 1 

гуртожитків ЗПТО   1 2021   1 1 

Т
М

З
О

 

Фізика, астрономія   1 2022   1 1 2 1 26 2 18 

Хімія 1 2022     1 1 

Фізична культура  
 1 2021     1 1 

«Захист Вітчизни»,  1 2022     1 1 

Інструктори фізичної культури  ЗДО 1 2022     1 1 

Труд. навч., кресл.,предм. «Техн.» + майстр. МНВК, 

техн. напр. 1 2022     

1 
1 

Викл. проф-теор. підг. закл. п.-тех.освіти 1 2022 1 2022   1 2 

Музичні керівники ЗДО 1 2021     1 1 

Уч. (викл.) хореограф. дисциплін та керівн. 1 2022     1 1 

Мистецтво, художня 

культура 

+ ММ  ЗО 1 2022     1 1 

+ образотворче мистецтво 1 2022     1 1 

Початкові класи 1 2021 1 2022   1 2 

Бібліотекарі 1 2022     1 1 

Методисти, культорганізатори ПЗ 1 2022     1 1 

Кухарі 
ЗЗСО 1 2022     1 1 

ЗДО 1 2021     1 1 

Завідувачі, вихователі  ЗДО 1 2021     1 1 

Вихов.-метод. /за посадою/, вихов. ЗДО  1 2022     1 1 
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Вихователі 1 2021 1 2022 1 2021 1 3 

Керівники гуртків спорт., оздор., військ.-патр. 1 2022     1 1 

еколого-натуралістичного 1 2022     1 1 

естрадно-вокал. 1 2022     1 1 

С
Г

О
 

Українська мова та література 1 2021 1 2021   1 - 1 2 6 - 3 

Російська мова та зарубіжна літ. 1 2021     1 1 

Іноземні мови 1 2021 1 2022   1 2 

Історія та суспільні дисц 1 2022     1 1 

П
 

Практичні психологи ЗЗСО 1 2021     1 - - 1 3 

- - 
Сестри медичні 

 1 2021     1 1 

ЗДО 1 2021     1 1 

О
ІТ

 

Інформатика 
  

1 2021   
1 - - 

1 1 - - 

РАЗОМ 33  9  1  37 3 4 43 43 4 23 



128  

План розробки навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації на ІІ півріччя 2022 року 

Таблиця 4.5.3 
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Спеціальність слухачів курсів 

очно-

дистанційна 
дистанційна 

очно-дистанц. 

(виїзні курси) 
ОП НТП 

НТП 
рік 
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НТП 

рік 
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рік 
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 П
С

О
М

 

Заст.директ з НВР, з навч.-виробн. навч. 1 2022     1 2 2 1 8 2 2 

Заст.директ з НВР, з навч.-виробн. навч. (які опікуються 

ВР) 1 2022     

1 
1 

Логопеди 1 2021     1 1 

Учит.-дефект., уч.-предм. НВК, ЗДО   1 2022   1 1 

Асист. вихователя інклюз. групи 1 2022     1 1 

Соціальні педагоги 1 2021     1 1 

Вихователі 
ЗОШ-інтерн., спец. шкіл 1 2022     1 1 

по супроводу 1 2021     1 1 

Т
М

З
О

 

Математика 1 2021 1 2021   1 - 4 2 24 1 5 

Біологія (і екологія) 1 2022     1 1 

Географія, економіка, пр. «Рідний край» 1 2021     1 1 

Фізична культура  та кер. спорт. гурт 1 2022     1 1 

Інструктори фізичної культури  ЗДО 1 2022     1 1 

 1 2022     1 1 

Викл. проф-теор. підг. закл. п.-тех.освіти 1 2022 1 2022   1 2 

Музичні керівники ЗДО 1 2021     1 1 

Уч. (викл.) муз., які викл. гру на муз. інструм., акомп., 

концертм. 1 2022     

1 
1 

Початкові класи 1 2021     1 1 

Бібліотекарі 1 2022     1 1 

Директ., заст. директ.,  завідуючі від. ПЗ 1 2022     1 1 

Кухарі 
ЗЗСО 1 2022     1 1 

ЗДО 1 2021     1 1 

Завідувачі, вихователі  ЗДО 1 2021     1 1 

Вихователі 1 2021 1 2022 1 2021 1 3 
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Керівники 

гуртків 

туристсько-краєзнавчого 1 2022     1 1 

соціокультурн., реабілітаційн. 1 2022     1 1 

науков.-техн. 1 2021     1 1 

декоративно-ужиткового 1 2021     1 1 

С
Г

О
 

Українська мова та література 1 2021     1 - - 1 3 - 1 

Іноземні мови 1 2021     1 1 

Історія та суспільні дисц   1 2022   
1 1 

П
 

Практичні психологи ЗДО 1 2021     1 - - 1 3 -  

Сестри медичні 
 1 2021     1 1 

ЗДО 1 2021     1 1 

О
ІТ

 

Інформатика 1 2022 
    

1 - - 
1 

1 - 1 

РАЗОМ 33  5  1  35 2 6 39 39 3 9 
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Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації, за якими буде  здійснюватися освітній процес 

у І півріччі 2022 року /курси за вибором/ 

Таблиця 4.5.4 
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О
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1.  Лідерство як технологія формування поведінкових моделей сучасного педагога 1 23 1 2022   1 39 33 3 

2.  Ментальні карти як засіб формування креативного мислення учнів  1 1 2022 1 2022 2 

3.  Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ 1 1 2019 1 2020 2 

4.  Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, комунікативність, взаємодія 1   1 2022 1 

5.  Нормативно-правове та фінансове забезпечення освітнього процесу в закладі освіти 1 1 2022   1 

6.  Забезпечення системи якості освіти в умовах дистанційного/змішаного навчання 1 1 2022   1 

7.  Прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього 

процесу та взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

1 1 2022   1 

8.  Технології розвитку навичок «4К»: критичне мислення, креативність, комунікація, 

командна робота та співпраця, в умовах Нової української школи 

1 1 2022 1 2022 2 

9.  Навички ефективної комунікації вчителів для успішної взаємодії з учнями та їх батьками 1 1 2022   1 

10.  Інноваційні навчальні стратегії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти 

1 1 2022 1 2022 2 

11.  STEM-освіта як інноваційна технологія навчання 1 1 2022 1 2022 2 

12.  Сучасні освітні  технології  в умовах НУШ 1 1 2022 1 2022 2 

13.  Технології візуалізації як інструмент сучасного вчителя 1 1 2022 1 2022 2 

14.  Індивідуалізація освітнього процесу в інклюзивному середовищі 1 1 2022   1 

15.  Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі 

1 1 2022 1 2022 2 

16.  Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової української школи 1 1 2022 1 2022 2 

17.  Інноваційні педагогічні технології інклюзивного навчання у професійній діяльності вчителя 

та асистента вчителя 

1 1 2022 1 2022 2 

18.  Діти з труднощами навчання в інклюзивному освітньому середовищі: сучасні технології 

супроводу 

1 1 2022 1 2022 2 
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19.  Тайм-менеджмент як індивідуальна технологія використання робочого часу керівника 

закладу освіти 

1 1 2022   1 

20.  Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти 1 1 2022 1 2022 2 

21.  Моніторинг та самомоніторинг діяльності закладу загальної середньої освіти 1 1 2022   1 

22.  Превентивні технології медіації та служб порозуміння у діяльності закладів освіти  1 1 2022   1 

23.  Технології профілактики дитячої агресії (аутоагресії) та жорстокості (булінгу) в освітньому 

середовищі 

1 1 2022 1 2022 2 

24.  Відповідальне батьківство: технології взаємодії школи та сім’ї 1   1 2022 1 

25.  Сучасні технології формування навичок здорового способу життя серед дітей молодшого 

шкільного віку 

1 1 2020 1 2022 2 

Т
М

З
О

 

1.  Сучасні підходи у формуванні дослідницької компетентності педагогів при виконанні 

наукових досліджень МАН 

1 15   1 2022 1 24 16 2 

2.  Формування практичних навичок щодо впровадження змішаного навчання в освітній 

процес 

1 1 2022 1 2022 2 

3.  Моделювання шкіл здоров’я в закладі освіти 1 1 2021   1 

4.  Безпечне і здорове освітнє середовище в НУШ 1 1 2021   1 

5.  Уроки здорового харчування в закладі освіти (для вчителів основ здоров’я та класних 

керівників ) 

1 1 2021 1 2021 2 

6.  Уроки здорового харчування в закладі освіти (для вчителів початкових класів) 1 1 2021   1 

7.  Організація  проєктної діяльності учнів в закладах загальної середньої освіти 1 1 2020   1 

8.  Розвиток фахової компетентності вчителів фізики і математики в умовах Нової української 

школи 

1 1 2020   1 

9.  Формування компетентностей у шкільному курсі фізики, математики, астрономії 1 1 2020 1 2020 2 

10.  Актуальні питання професійної діяльності вчителів математики, фізики і астрономії 

старшої школи в умовах Нової української школи 

1 1 2020 1 2020 2 

11.  Упровадження  STEM-освіти в освітній процес 1 1 2021 1 2021 2 

12.  Розв’язок розрахункових задач з хімії на основі аналітичного підходу 1   1 2022 1 

13.  Упровадження елементів STEM-освіти на уроках хімії 1 1 2022   1 

14.  Упровадження  проєкту «Вчимося жити разом» в освітньому процесі з предметів «Основи 

здоров’я» та «Я досліджую світ» 

1 1 2022   1 

15.  Сучасне інтегрування змісту природничо-географічної освіти 1 1 2022 1 2022 2 

16.  Компетентнісний підхід у викладанні освітньої галузі «Мистецтво»  в контексті Нової 

української школи (основна та старша школа) 

1 1 2022   1 

17.  Використанні методів інтерактивного навчання на уроках образотворчого мистецтва в 

умовах НУШ 

1 1 2022   1 

18.  Арт-практики та методики образотворчого мистецтва в інклюзивному середовищі 1 1 2022   1 

19.  Особливості викладання мистецьких дисциплін в умовах дистанційного чи змішаного 

навчання 

1   1 2022 1 

20.  Практичні моделі на розвиток музичних здібностей дітей в умовах Нової української школи 1 1 2022  

 

 1 
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21.  Нові підходи викладання музичного, інструментального, хореографічного, вокального та 

театрального мистецтв 

1   1 2022 1 

22.  Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес трудового навчання і 

образотворчого мистецтв (проведення майстер-класів) 

1 1 2021   1 

23.   проєктно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання 1 1 2021   1 

24.  Сучасні підходи до методики викладання трудового навчання, креслення, предмету 

«Технології» (проведення майстер-класів) 

1   1 2022 1 

25.  Підвищення компетентності учителів (викладачів), майстрів виробничого навчання, МНВК 1 1 2022   1 

26.  Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти 1 1 2018 1 2022 2 

27.  Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури 1 1 2020 1 2020 2 

28.  Сучасні підходи до методики викладання предмета «Захист України» 1 1 2020 1 2020 2 

29.  Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті НУШ  1 1 2020   1 

30.  Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах НУШ 1 1 2018   1 

31.  Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення 1 1 2018   1 

32.  Організація освітнього процесу молодших школярів в умовах НУШ 1 1 2018   1 

33.  Педагогіка початкової школи: фінський досвід 1 1 2021   1 

34.  Компетентнісне навчання учнів початкової школи за інтегрованим курсом «Я досліджую 

світ» 

1 1 2021   1 

35.  Формувальне оцінювання навчальних досягненьучнів молодшого шкільного віку 1 1 2021 1 2021 2 

36.  Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес початкової школи 1 1 2021 1 2021 2 

37.  Методика викладання основ здоров’я в основній школі на засадах розвитку життєвих 

навичок (для реалізації навчальних програм здоров’яспрямованого змісту в початкових 

класах («Я досліджую світ») для вчителів основної школ 

1 1 2022   1 

С
Г

О
 

1.  Методика викладання історії та суспільних дисциплін в умовах Новій українській школі 1 11 1 2022 1 2022 2 24 13 3 

2.  Особливості викладання української мови та літератури в умовах дистанційного та 

змішаного навчання 

1 1 2022 1 2022 2 

3.  Краєзнавство в системі викладання соціально-гуманітарних дисциплін закладу освіти 1 1 2022   1 

4.  Мова соціального статусу 1 1 2022   1 

5.  Особливості навчання цифрових поколінь "Z" та "А" 1 1 2021   1 

6.  Методологічні основи викладання української мови та літератури в Нової української 

школи 

1 1 2022 1 2022 2 

7.  Сучасні технології організації освітнього процесу на уроках української мови та літератури 1 1 2022 1 2022 2 

8.  Розвиток професійних і мовленнєвих компетентностей учителів української мови та 

літератури   

1 1 2022   1 

9.  Інноваційні методи навчання й менеджменту: новітні світові та українські практики 1 1 2020   1 

10.  Українське письменство в стилях, течіях, школах, мікропортретах художніх творів 1 1 2021   1 

11.  Особливості викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу в умовах очного, 

дистанційного та змішаного навчання 

1 1 2022 1 2022 2 

12.  Професійний розвиток педагога в умовах Нової української школи 1 1 2022   1 

13.  Актуальні питання викладання іноземної мови 1 1 2021   1 
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14.  Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні іноземної мови в умовах Нової 

української школи 

1 1 2019 1 2020 2 

15.  Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та російської мови 1 1 2020   1 

16.  Формування мовної та літературної компетенції учнів на засадах Концепції Нової 

української школи 

1 1 2020 1 2020 2 

17.  Глобальні виклики і пріоритети освіти ХХІ століття: формування успішної особистості 1 1 2022   1 

П
 

1.  Сучасні підходи в особистісно-професійному зростанні педагога: засоби профілактики 

професійного вигорання, техніки розвитку емоційного та соціального інтелекту, 

інструменти самовдосконалення, методи тайм-менеджменту 

1 6 1 2022   1 10 5 2 

2.  Психологічний супровід в умовах змішаного навчання: практичний порадник для вчителів, 

батьків, учнів 

1 1 2022   1 

3.  Сучасні підходи до просвітницько-профілактичної роботи практичного психолога: техніки 

та технології роботи з учнями, підтримка вчителів та батьків 

1 1 2022   1 

4.  Психологія здоров’я та формування навичок самодопомоги учасників освітнього процесу 1 1 2022   1 

5.  Ефективна взаємодія з особливими дітьми: лайфхаки для вчителя і батьків 1 1 2022   1 

6.  Гіперактивні учні в НУШ: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та 

особистісного потенціалу у сучасному просторі 

1 1 2020   1 

7.  Професійне вигорання у педагогів та його профілактика 1 1 2020 1 2020 2 

8.  Соціально-психологічні аспекти роботи з сім’єю в сучасних умовах 1 1 2022   1 

9.  Основи домедичної допомоги 1 1 2021   1 

О
ІТ

 

1.  Теорія та методика викладання інформатики та інформаційних технологій 1 10   1 2020 1 20 18 2 

2.  Інформатика в Новій українській школі: перезавантаження 1 1 2022 1 2022 2 

3.  Створення програм мовою Python 1 1 2022 1 2022 2 

4.  Створення інтерактивних елементів уроку засобами ІКТ 1 1 2022 1 2022 2 

5.  Створення дидактичного забезпечення уроку засобами Microsoft Office 1 1 2022 1 2022 2 

6.  Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому 

процесі в умовах реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти  

1 1 2022 1 2022 1 

7.  Використання онлайн -інструментів в освітньому процесі 1 1 2020 1 2020 2 

8.  Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі 1 1 2018 1 2020 2 

9.  Інтеграція інфомедійної грамотності в умовах реалізації нового Державного стандарту 

базової середньої освіти 

1 1 2022 1 2022 1 

10.  Технологія вебквесту в освітньому просторі  1 1 2022 1 2022 2 

11.  Створення мультимедійної презентації та навчального відео  1 1 2022 1 2022 2 

12.  Віртуальний клас для ефективного навчання: Microsoft Teams 1 1 2022 1 2022 1 

13.  Віртуальний клас для ефективого навчання: Google Classroom 1 1 2022 1 2022 2 

 101 Разом  101 64 93  48  141 141 85 12 
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Навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації, за якими буде здійснюватися освітній процес 

у ІI півріччі 2022 року /курси за вибором / 

Таблиця 4.5.5 
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1.  Лідерство як технологія формування поведінкових моделей сучасного педагога 1 8 1 2022   1 31 9 1 

2.  Ментальні карти як засіб формування креативного мислення учнів  1 1 2022   1 

3.  Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, комунікативність, взаємодія 1 1 2022 1 2022 2 

4.  Компетентнісно-орієнтований підхід до професійного розвитку сучасного менеджера освіти 1 1 2022   1 

5.  Компетентнісно-орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможного 

випускника НУШ 

1 1 2022   1 

6.  Проєктна діяльність у закладі освіти як фактор підвищення його конкурентноспроможності 1 1 2022   1 

7.  Технології розвитку навичок «4К»: критичне мислення, креативність, комунікація, командна 

робота та співпраця, в умовах Нової української школи 

1 1 2022 1 2022 2 

8.  Інноваційні навчальні стратегії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

1 1 2022   1 

9.  STEM-освіта як інноваційна технологія навчання 1 1 2022   1 

10.  Сучасні освітні  технології  в умовах Нової української школи 1 1 2022   1 

11.  Технології візуалізації як інструмент сучасного вчителя 1 1 2022   1 

12.  Індивідуалізація освітнього процесу в інклюзивному середовищі 1 1 2022   1 

13.  Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі 1 1 2022 1 2022 2 

14.  Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової української школи 1 1 2022   1 

15.  Інноваційні педагогічні технології інклюзивного навчання у професійній діяльності вчителя 

та асистента вчителя 

1 1 2022 1 2022 2 

16.  Діти з труднощами навчання в інклюзивному освітньому середовищі: сучасні технології 

супроводу 

1 1 2022 1 2022 2 

17.  Тайм-менеджмент працівників освіти 1 1 2022   1 

18.  Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти 1 1 2022   1 

19.  Документообіг та документознавство у закладах загальної середньої освіти 1 1 2022   1 
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20.  Упровадження Державного стандарту базової середної освіти в закладах загальної середньої 

освіти в умовах НУШ 

1 1 2022   1 

21.  Формування соціально-громадянської компетентності та ціннісних життєвих навичок 

особистості засобом превентивного виховання в умовах освітнього середовища 

1 1 2022   1 

22.  Превентивні моделі ефективної соціалізації та технології формування соціальної 

компетентності учнів в умовах безпечної і дружньої до дитини школи 

1 1 2022   1 

23.  Технології профілактики дитячої агресії (аутоагресії) та жорстокості (булінгу) в освітньому 

середовищі 

1 1 2022 1 2022 2 

24.  Відповідальне батьківство: технології взаємодії школи та сім’ї 1 1 2022   1 

25.  Сучасні технології формування навичок здорового способу життя серед дітей молодшого 

шкільного віку 

1 1 2020   1 

Т
М

З
О

 

1.  Методика організації гурткової роботи в умовах змішаного навчання 1 6 1 2022   1 36 9 2 

2.  Формування практичних навичок щодо впровадження змішаного навчання в освітній процес 1 1 2022 1 2022 2 

3.  Здоров'я - феномен. Здоров’язбережувальні проєкти, технології в закладах освіти 1 1 2022   1 

4.  Основи форування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в учнів 1 1 2020   1 

5.  Безпечне і здорове освітнє середовище в НУШ 1 1 2021 1 2021 2 

6.  Розвиток фахової компетентності вчителів фізики і математики в умовах Нової української 

школи 

1 1 2020   1 

7.  Формування компетентностей у шкільному курсі фізики, математики, астрономії 1 1 2020   1 

8.  Актуальні питання професійної діяльності вчителів математики, фізики і астрономії старшої 

школи в умовах Нової української школи 

1 1 2020   1 

9.  Впровадження в STEM-освіти освітній процес 1 1 2021   1 

10.  Формування компетентностей учнів у шкільному курсі біології, біології та екології 1 1 2022   1 

11.  Сучасний урок біології в контексті компетентнісної освіти   1 1 2022 1 2022 2 

12.  Розв’язок розрахункових задач з хімії на основі аналітичного підходу 1 1 2022   1 

13.  Упровадження елементів STEM-освіти на уроках хімії 1 1 2022   1 

14.  Розвиток професійної компетентності вчителів основ здоров’я 1 1 2022   1 

15.  Природничо-географічна освіта в контексті вимог Нової української школи 1 1 2019   1 

16.  Компетентнісний підхід у викладанні освітньої галузі «Мистецтво»  в контексті Нової 

української школи (основна та старша школа) 

1 1 2022   1 

17.  Компетентнісний підхід у викладанні освітньої галузі «Мистецтво»  в контексті Нової 

української школи (початкова школа) 

1 1 2022   1 

18.  Особливості викладання мистецьких дисциплін в умовах дистанційного чи змішаного 

навчання 

1 1 2022   1 

19.  Нові підходи викладання музичного, інструментального, хореографічного, вокального та 

театрального мистецтва 

1 1 2022   1 

20.  Технологічна компетентність учителя трудового навчання,  предмета «Технології» 1 1 2020   1 

21.   проєктно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання 1 1 2021   1 

22.  Сучасні підходи до методики викладання трудового навчання, креслення, предмету 

«Технології» (проведення майстер-класів) 

1 1 2022   1 
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23.  Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти 1 1 2018   1 

24.  Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної культури 1 1 2020   1 

25.  Сучасні підходи до методики викладання предмета «Захист України» 1 1 2020   1 

26.  Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті НУШ  1 1 2020   1 

27.  Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах НУШ 1 1 2018   1 

28.  Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі сьогодення 1 1 2018   1 

29.  Організація освітнього процесу молодших школярів в умовах НУШ 1 1 2018   1 

30.  Компетентнісне навчання учнів початкової школи за інтегрованим курсом «Я досліджую 

світ» 

1 1 2021   1 

31.  Формувальне оцінювання навчальних досягненьучнів молодшого шкільного віку 1 1 2021 1 2021 2 

32.  Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес початкової школи 1 1 2021   1 

С
Г

О
 

1.  Методика викладання історії та суспільних дисциплін в умовах Новій українській школі 1 3 1 2022   1 16 2 1 

2.  Особливості викладання української мови та літератури в умовах дистанційного та змішаного 

навчання 

1 1 2022   1 

3.  Інтегроване навчання учнів (студентів) при викладанні предметів соціально-гуманітарного 

напряму 

1 1 2022   1 

4.  Краєзнавство в системі викладання соціально-гуманітарних дисциплін закладу освіти 1 1 2022   1 

5.  Мова соціального статусу 1 1 2022   1 

6.  Особливості навчання цифрових поколінь "Z" та "А" 1 1 2022   1 

7.  Методологічні основи викладання української мови та літератури в Новій українськійї школі 1 1 2022   1 

8.  Сучасні технології організації освітнього процесу на уроках української мови та літератури 1 1 2022   1 

9.  Розвиток професійних і мовленнєвих компетентностей учителів української мови та 

літератури   

1 1 2022   1 

10.  Особливості викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу в умовах очного, 

дистанційного та змішаного навчання 

1 1 2022 1 2022 2 

11.  Професійний розвиток педагога в умовах Нової української школи 1 1 2022   1 

12.  Актуальні питання викладання іноземної мови 1 1 2021 1 2021 2 

13.  Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні іноземної мови в умовах Нової 

української школи 

1 1 2019   1 

14.  Теоретико-методологічні основи викладання зарубіжної літератури та англійської мови в 

умовах Нової української школи 

1 1 2022   1 

П
 

1.  Cучасні інструменти успішної комунікативної взаємодії: методи ненасильницького 

спілкування, подолання комунікативних бар’єрів, вирішення конфліктів, профілактика 

булінгу   

1 5 1 2022 1 2022 2 19 10 - 

2.  Сучасні підходи в особистісно-професійному зростанні педагога: засоби профілактики 

професійного вигорання, техніки розвитку емоційного та соціального інтелекту, інструменти 

самовдосконалення, методи тайм-менеджменту 

1   1 2022 1 

3.  Психологічний супровід в умовах змішаного навчання: практичний порадник для вчителів, 

батьків, учнів 

1   1 2022 1 
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4.  Сучасні підходи налагодження партнерської взаємодії: розвиток емоційного та соціального 

інтелекту; формування відповідального батьківства; вирішення конфліктів, профілактика 

булінгу 

1 1 2022   1 

5.  Сучасні підходи до надання психологічної допомоги та підтримки особистості: лайфхаки 

психологічного консультування, психокорекційної роботи, першої психологічної допомоги   

1 1 2022 1 2022 2 

6.  Інноваційні технології особистісно-професійного зростання практичного психолога: 

технології супервізії, техніки самовдосконалення, профілактика професійного вигорання, 

методи тайм-менеджменту, технології дистанційного навчання 

1 1 2022   1 

7.  Ефективна взаємодія з особливими дітьми: лайфхаки для вчителя і батьків 1 1 2022   1 

8.  Профілактика та подолання стресів як умова підтримки психологічного здоров'я   1 1 2022 1 2022 2 

9.  Гіперактивні учні в НУШ: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та особистісного 

потенціалу у сучасному просторі 

1 1 2020   1 

10.  Основи та технології розвитку критичного мислення учнів Нової української школи 1 1 2018 1 2020 2 

11.  Професійне вигорання у педагогів та його профілактика 1 1 2020 1 2020 2 

12.  Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти 

1 1 2020 1 2020 2 

13.  Соціально-психологічні аспекти роботи з сім’єю в сучасних умовах 1 1 2022   1 

О
ІТ

 

1.  Теорія та методика викладання інформатики та інформаційних технологій 1  - 1 2022   1 13 1  

2.  Інформатика в Новій українській школі: перезавантаження 1 1 2022   1 

3.  Створення інтерактивних елементів уроку засобами ІКТ 1 1 2022 1 2022 2 

4.  Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі в 

умовах реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти  

1 1 2022   1 

5.  Використання онлайн -інструментів в освітньому процесі 1 1 2020   1 

6.  Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі 1 1 2018   1 

7.  Технологія вебквесту в освітньому просторі  1 1 2022   1 

8.  Створення мультимедійної презентації та навчального відео  1 1 2022 1 2022 2 

9.  Віртуальний клас для ефективного навчання: Microsoft Teams 1 1 2022 1 2022 2 

10.  Віртуальний клас для ефективого навчання: Google Classroom 1 1 2022   1 

 94 Разом 94 22 92  23  115 115 31 4 
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4.6. Розробка навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності 

 Таблиця 4.6.1 

Навчально-методичне 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 2022 року 

1 І півріччя 

2022 

Методичний посібник для вчителів НУШ навчальний 

посібник 

1 Декунова З.В. 

Лавська А.М. 

 Педагоги ЗПО 

2 І півріччя 

2022 

Теорія і методика бібліотечної та архівної 

справи 

електронний 

освітній 

ресурс 

1 Сєрих Л.В.  Бібліотекарі  

закладів  освіти 

3 І півріччя 

2022 

ЦПР ПП робоча 

програма 

1 Удовиченко І.В.  ЦПР ПП 

4 І півріччя 

2022 

Тексти лекцій з питань розвитку позашкільної 

освіти в громадах, інноваційної діяльності ЗПО 

збірник 6 Тихенко Л.В.  Педагогічні працівники ЗПО 

5 І півріччя 

2022 

Упровадження засобів арт-терапії в ЗЗСО проєкт 1 Сєрих Л.В.  Педагоги різних галузей 

освіти 

6 І півріччя 

2022 

Технології розвитку навичок критичного 

мислення у дітей старшого дошкільного віку. 

методичні 

матеріали  

1  Цимерман І.Л.   Вихователі ЗДО 

7 І півріччя 

2022 

Медіаосвіта в закладах дошкільної освіти  методичні 

матеріали  

1 Лобода В.В.  Вихователі ЗДО 

8 І півріччя 

2022 

Теорія і методика гурткової роботи методичні 

матеріали  

1 Сєрих Л.В.  Педагоги закладів 

позашкільної освіти 

9 І півріччя 

2022 

Свобода самовизначення як умова формування 

успішної особистості на етапі дошкільного 

дитинства 

методичні 

матеріали  

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 

10 І півріччя 

2022 

Теорія і методика гурткової роботи тексти лекцій 2 Сєрих Л.В.  Педагоги закладів 

позашкільної освіти 

11 І півріччя 

2022 

Нові підходи викладання різних видів мистецтв тексти лекцій 1 Байдак Ю.В.  Вчителі мистецтва/музичного 

мистецтва, викладачі 

мистецьких дисциплін та 

керівники відповідних гуртків 

12 І півріччя 

2022 

Сучасні підходи до навчання дітей дошкільного 

віку різним видам мистецтв 

 

тексти лекцій 1 Байдак Ю.В.  Музичні керівники ЗДО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

13 І півріччя 

2022 

Безпечне здорове освітнє середовище в новій 

українській школі; Характеристика і параметри 

функціонування безпечного і здорового 

освітнього середовища 

тексти лекцій 1 Успенська В.М.  - Учителі-слухачі курсів за 

вибором «Безпечне здорове 

освітнє середовище в новій 

українській школі» 

14 І півріччя 

2022 

Базовий компонент дошкільної освіти 2021 – 

нові перспективи 

тексти лекцій 1 Цимерман І Л.  Вихователі, завідувачі ЗДО 

15 І півріччя 

2022 

Здоров’язберігаюча діяльність у закладі 

дошкільної освіти 

тексти лекцій 1 Цимерман І.Л.   Вихователі, завідувачі ЗДО 

16 І півріччя 

2022 

Українська народна кухня тексти лекцій 2 Крот Г.В. 

 

 Учителі трудового навчання, 

викладачі ПТНЗ, кухарі 

17 І півріччя 

2022 

Базовий компонент дошкільної освіти 2021 – 

нові перспективи 

текст лекції 1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 

18 І півріччя 

2022 

Теорія і методика гурткової роботи майстер-

класи 

1 Сєрих Л.В.  Педагоги закладів 

позашкільної освіти 

19 І півріччя 

2022 

Майстер класи до практичних занять предмету 

теорія та методика трудового та профільного 

навчання 

майстер 

класи 

4 Крот Г.В  Учителі трудового навчання 

20 І півріччя 

2022 

Розробка навчально-методичного забезпечення 

з дисципліни «Теорія і методика гурткової 

роботи» 

дидактичне 

забезпечення 

1 Сєрих Л.В.  Педагоги закладів 

позашкільної освіти 

21 І півріччя 

2022 

Нові підходи викладання вокального, 

хореографічного та театрального мистецтва 

дидактичне 

забезпечення 

3 Байдак Ю.В.  Вчителі/викладачі вокального, 

хореографічного, театрального 

мистецтв та керівники 

відповідних гуртків 

22 І півріччя 

2022 

Сучасні підходи до навчання дітей дошкільного 

віку різним видав мистецтв 

дидактичне 

забезпечення 

1 Байдак Ю.В.  Музичні керівники ЗДО 

23 І півріччя 

2022 

Практичні моделі на розвиток музичних 

здібностей дітей 

дидактичне 

забезпечення 

1  

Байдак Ю.В. 

 Вчителі мистецтва/музичного 

мистецтва, викладачі 

мистецьких дисциплін та 

керівники відповідних гуртків 

24 І півріччя 

2022 

Класичні та сучасні школи хореографічного 

мистецтва 

дидактичне 

забезпечення 

1 Байдак Ю.В.  Вчителі/викладачі 

хореографічного мистецтва та 

керівники відповідних гуртків 

25 І півріччя 

2022 

Класичні та сучасні школи естрадного вокалу дидактичне 

забезпечення 

1 Байдак Ю.В.  Вчителі /викладачі вокального 

мистецтва та керівники 

відповідних гуртків 

26 І півріччя 

2022 

Цифровий контент заняття гуртка дидактичне 

забезпечення 

 

 

3 Тихенко Л.В.  Педагогічні працівники ЗПО 
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27 І півріччя 

2022 

Теорія і методика викладання курсу за вибором 

«Безпечне здорове освітнє середовище в новій 

українській школі» 

дидактичне 

забезпечення 

1 Успенська В.М.   Слухачі ПК 

28 І півріччя 

2022 

Теорія і методика викладання курсу за вибором 

«Моделювання шкіл здоров’я в закладі освіти» 

дидактичне 

забезпечення 

1 Успенська В.М.   Слухачі ПК 

29 І півріччя 

2022 

Сучасний урок біології, екології, 

природознавства в контексті компетентнісної 

освіти» 

дидактичне 

забезпечення 

1 Успенська В.М.   Слухачі ПК 

30 І півріччя 

2022 

Уроки здорового харчування дидактичне 

забезпечення 

1 Успенська В.М.   Слухачі ПК 

31 І півріччя 

2022 

Інтеграція медіаосвіти в освітній простір 

закладу дошкільної освіти 

дидактичне 

забезпечення 

1 Ковтун Є.Ф.  Педагоги ЗДО 

32 І півріччя 

2022 

Дидактичне забезпечення ТМПО дидактичне 

забезпечення 

1 Декунова З.В.  Педагоги ЗПО 

33 І півріччя 

2022 

Дидактичне забезпечення ТМПО дидактичне 

забезпечення 

1 Лавська А.М.  Педагоги ЗПО 

34 І півріччя 

2022 

Презентації до лекційних та практичних занять 

предмету теорія та методика трудового та 

профільного навчання 

дидактичне 

забезпечення 

2 Крот Г.В  Учителі трудового навчання 

  Усього:  49    

 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 

І півріччя 2022 року 

1 І півріччя 

2022 

Методика викладання історії та суспільних 

дисциплін 

робоча 

програма 

1 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

2 І півріччя 

2022 

 Особливості викладання предметів суспільно-

гуманітарного циклу 

робоча 

програма 

1 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

3 І півріччя 

2022 

Краєзнавство в системі викладання соціально-

гуманітарних дисциплін закладу освіти 

робоча 

програма 

1 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

4 І півріччя 

2022 

Професійний розвиток педагога в умовах НУШ робоча 

програма 

1 Стукалова Т.Г.  Всі категорії 

5 І півріччя 

2022 

Актуальні питання викладання російської мови 

та зарубіжної літератури 

робоча 

програма 

1 Чхайло Л.М.  Учителі російської мови та 

зарубіжної літератури 

6 І півріччя 

2022 

Особливості викладання укр.мови та літератури 

в умовах дистанційного та змішаного навчання 

робоча 

програма 

2 П’ятаченко Ю.В.  Вчителі української мови та 

літератури 

7 І півріччя 

2022 

Краєзнавство в системі викладання соціально-

гуманітарних дисциплін закладу освіти 

тексти лекцій 6 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

8 І півріччя 

2022 

Методика викладання історії та суспільних 

дисциплін в умовах НУШ 
 

тексти лекцій 6 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 
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9 І півріччя 

2022 

 Особливості викладання предметів суспільно-

гуманітарного циклу в умовах очного, 

дистанційного та змішаного навчання 

тексти лекцій 6 Драновська С.В.  Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

10 І півріччя 

2022 

Краєзнавство в системі викладання соціально-

гуманітарних дисциплін закладу освіти 

тексти лекцій 6 Нікітін Ю.О.  Учителі історії та суспільних 

11 І півріччя 

2022 

Розробка і впровадження дидактичного 

забезпечення навчальних дисциплін (курси за 

вибором) 

тексти лекцій 10 Логвиненко Ю.В.  Вчителі укр.мови 

12 І півріччя 

2022 

Розробка і впровадження дидактичного 

забезпечення навчальних дисциплін (курси за 

вибором) 

тексти лекцій 10 Мазуренко В.О.  Вчителі укр.мови 

13 І півріччя 

2022 

Розвиток професійної компетенції вчителів 

української мови та літератури 

тексти лекцій 2 Мазуренко В.О.  Вчителі укр.мови 

14 І півріччя 

2022 

Особливості викладання української мови та 

літератури в умовах дистанційного та 

змішаного навчання» 

тексти лекцій 2 П’ятаченко Ю.В.  Учителі української мови та 

літератури 

15 І півріччя 

2022 

Розробка курсу за вибором «Професійний 

розвиток педагога в умовах НУШ» 

тексти лекцій 1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

16 І півріччя 

2022 

Методичне забезпечення викладання на курсах 

вчителів початкових класів 

тексти лекцій 3 Жук М.В.  Початкові класи(о-д) 

17 І півріччя 

2022 

Професійний розвиток педагога в умовах НУШ дидактичне 

забезпечення 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

18 І півріччя 

2022 

Теорія та методика  викладання російської мови 

та зарубіжної літератури 

дидактичне 

забезпечення 

1 Чхайло Л.М.  Учителі російської мови та 

зарубіжної літератури 

19 І півріччя 

2022 

Мовно-комунікативна компетентність 

освітянина: зміст, структура, шляхи 

удосконалення 

дидактичне 

забезпечення 

1 Храменок Л. О  Учителі усіх категорій 

20 І півріччя 

2022 

Основи ефективного спілкування та соціальної 

взаємодії сучасного фахівця 

дидактичне 

забезпечення 

1 Храменок Л. О  Учителі усіх категорій 

21 І півріччя 

2022 

Методичне забезпечення викладання на курсах 

вчителів початкових класів 

дидактичне 

забезпечення 

3 Жук М.В.  Учителі початкових класів 

  Усього:  66    

 

ІІ півріччя 2022 року 

1 ІІ півріччя 

2022 

Інтегроване навчання учнів (студентів) при 

викладанні предметів соціально-гуманітарного 

напряму 

робоча 

програма 

1 Драновська С.В.  Учителі (викладачі) різних 

спеціальностей 

2 ІІ півріччя 

2022 

Комплексний підхід до розвитку професійних 

компетентностей педагога НУШ 

 

робоча 

програма 

1 Дудко Н.В.  Учителі всіх категорій 
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3 ІІ півріччя 

2022 

Теоретико-методологічні  основи викладання 

англійської мови та зарубіжної літератури  в  

умовах Нової української школи 

методичні 

матеріали  

 

1 Чхайло Л.М.  Учителі зарубіжної 

літератури, англійської мови 

4 ІІ півріччя 

2022 

Комплексний підхід до розвитку професійних 

компетентностей педагога НУШ 

методичні 

матеріали  

1 Дудко Н.В.  учителі всіх категорій 

5 ІІ півріччя 

2022 

Інтегроване навчання учнів (студентів) при 

викладанні предметів соціально-гуманітарного 

напряму 

тексти лекцій 1 Драновська С.В  Учителі (викладачі) різних 

спеціальностей 

6 ІІ півріччя 

2022 

Соціально-громадянський модуль. Нова 

українська школа: соціально-громадянський 

вимір 

тексти лекцій 1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

7 ІІ півріччя 

2022 

Мовно-комунікативна компетентність 

освітянина: зміст, структура, шляхи 

удосконалення 

тексти лекцій 1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

8 ІІ півріччя 

2022 

Основи ефективного спілкування та соціальної 

взаємодії сучасного фахівця 

тексти лекцій 1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

9 ІІ півріччя 

2022 

Професійний розвиток педагога в умовах НУШ тексти лекцій 1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

10 ІІ півріччя 

2022 

Теоретико-методологічні  основи викладання 

англійської мови та зарубіжної літератури  в  

умовах Нової української школи 

тексти лекцій 1 Чхайло Л.М.  Учителі  зарубіжної 

літератури, англійської мови 

11 ІІ півріччя 

2022 

Соціально-громадянський модуль. Нова 

українська школа: соціально-громадянський 

вимір 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Учителі усіх категорій 

12 ІІ півріччя 

2022 

Мовно-комунікативна компетентність 

освітянина: зміст, структура, шляхи 

удосконалення 

тексти лекцій 1 Жук М.В.  Учителі усіх категорій 

13 ІІ півріччя 

2022 

Розвиток професійних і мовленевих 

компетентностей учителів української мови та 

літератури 

тексти лекцій 3 Логвиненко Ю.В. Мазуренко В.О. Учителі української мови та 

літератури 

14 ІІ півріччя 

2022 

Інноваційні методи навчання і менеджменту: 

новітні світові та українські практики 

тексти лекцій 3 Мазуренко В.О Логвиненко Ю.В. Учителі української мови та 

літератури 

15 ІІ півріччя 

2022 

Інтегроване навчання учнів (студентів) при 

викладанні предметів соціально-гуманітарного 

напряму 

дидактичне 

забезпечення 

1 Драновська С.В  Учителі (викладачі) різних 

спеціальностей 

16 ІІ півріччя 

2022 

Комплексний підхід до розвитку професійних 

компетентностей педагога НУШ 

дидактичне 

забезпечення 

1 Дудко Н.В.  Учителі всіх категорій 

17 ІІ півріччя 

2022 

Соціально-громадянський модуль. Нова 

українська школа: соціально-громадянський 

вимір 

дидактичне 

забезпечення 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 
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18 ІІ півріччя 

2022 

 Мовно-комунікативна компетентність 

освітянина: зміст, структура, шляхи 

удосконалення 

дидактичне 

забезпечення 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

19 ІІ півріччя 

2022 

Професійний розвиток педагога в умовах НУШ дидактичне 

забезпечення 

1 Стукалова Т.Г.  Учителі усіх категорій 

20 ІІ півріччя 

2022 

Теорія і методика російської мови та зарубіжної 

літератури 

дидактичне 

забезпечення 

1 Чхайло Л.М.  Учителі російської мови, 

зарубіжної літератури 

21 ІІ півріччя 

2022 

 Нова українська школа: соціально-

громадянський вимір 

дидактичне 

забезпечення 

1 Жук М.В.  Учителі усіх категорій 

22 ІІ півріччя 

2022 

 Мовно-комунікативна компетентність 

освітянина: зміст, структура, шляхи 

удосконалення 

дидактичне 

забезпечення 

1 Жук М.В.  Учителі усіх категорій 

23 ІІ півріччя 

2022 

Розвиток професійних і мовленнєвих 

компетентностей учителів української мови та 

літератури 

дидактичне 

забезпечення 

1 Логвиненко Ю.В. Мазуренко В.О Учителі української мови та 

літератури 

24 ІІ півріччя 

2022 

Інноваційні методи навчання і менеджменту: 

новітні світові та українські практики 

дидактичне 

забезпечення 

1 Мазуренко В.О Логвиненко Ю.В. Учителі української мови та 

літератури 

25 ІІ півріччя 

2022 

Теоретико-методологічні  основи викладання 

англійської мови Нової української школи 

дидактичне 

забезпечення 

1 Клюніна Н.В.  Учителі англійської мови 

26 ІІ півріччя 

2022 

Теоретико-методологічні  основи викладання 

англійської мови та зарубіжної літератури  в  

умовах Нової української школи 

дидактичне 

забезпечення 

1 Клюніна Н.В.  Учителі англійської мови 

  Усього:  30    

 

Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

І півріччя 2022 року 

1 І півріччя 

2022 

Використання ІКТ у процесі розвитку креативного 

мислення учнів 

навчально-

методичний 

посібник 

1 Гиря О.О.  Учителі різних спеціальностей 

2 І півріччя 

2022 

Інноваційні технології подолання мовленнєвих 

порушень 

методичний 

посібник 

1 Прядко Л.О.  Учителі різних спеціальностей 

спеціальностей 

3 І півріччя 

2022 

Сучасні технології Нової української школи. навчально-

методичний 

посібник 

1 Сидоренко Н.В.  Учителі різних спеціальностей 

спеціальностей 

 

4 І півріччя 

2022 

Електронний посібник «Професійний брендинг – 

тренд успішності сучасного педагога» 

електронний 

посібник 

1 Пінчук Д.М.  Учителі різних спеціальностей 

5 І півріччя 

2022 

Анотований каталог публікацій із інноваційної 

освітньої діяльності та експериментальної роботи 

педагогічних працівників Сумської області за 

2021 рік 

анотований 

каталог 

1 Грицай С.М.  Учителі різних спеціальностей 
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6 І півріччя 

2022 

Етика викладача вищої школи навчально-

методичний 

комплекс 

1 Клочко О.М.  магістранти спеціальності 011 

7 І півріччя 

2022 

Технології візуалізації у роботі сучасного вчителя робоча 

програма 

1 Кожем’якіна І.В.  Учителі різних спеціальностей 

8 І півріччя 

2022 

Інтегрований підхід до навчання учнів у закладах 

загальної середньої освіти 

методичні 

рекомендації 

1 Гиря О.О.  Учителі різних спеціальностей 

9 І півріччя 

2022 

Менеджмент організацій методичні 

рекомендації 

1 Івашина Л.П.  Магістранти спеціальності 073 

Менеджмент 

10 І півріччя 

2022 

Превентивні технології медіації та служб 

порозуміння у діяльності закладів освіти 

методичні 

матеріали 

1 Єфремова Г.Л.  Учителі різних спеціальностей 

11 І півріччя 

2022 

Забезпечення системи якості освіти методичні 

матеріали 

1 Цебро Я.І.   Учителі різних спеціальностей 

12 І півріччя 

2022 

Технології візуалізації у роботі сучасного вчителя методичні 

матеріали 

1 Кожем’якіна І.В.  Учителі різних спеціальностей  

13 І півріччя 

2022 

Педагогічна інноватика тексти лекцій 6 Сударева Г.Ф.  Вихователі ЗДО, вихователі 

гуртожитків, соціальні педагоги 

14 І півріччя 

2022 

Аудит і оцінювання УД тексти лекцій 1 Цебро Я.І.  Менеджмент, ПВШ 

15 І півріччя 

2022 

Управління фінансово-економічною діяльністю тексти лекцій 1 Цебро Я.І.  Менеджмент, ПВШ 

16 І півріччя 

2022 

Правові основи освітньої діяльності тексти лекцій 1 Цебро Я.І.  Менеджмент, ПВШ 

17 І півріччя 

2022 

Моніторинг та само моніторинг забезпечення 

внутрішньої системи якості освіти в закладі 

загальної середньої освіти 

дидактичне 

забезпечення 

1 Перлик В.В.  Учителі різних спеціальностей  

18 І півріччя 

2022 

Теорія та методика виховної роботи дидактичне 

забезпечення 

1 Перлик В.В.  Вихователі ГПД 

19 І півріччя 

2022 

Теорія та методика виховної роботи дидактичне 

забезпечення 

1 Перлик В.В.  Педагоги-організатори 

20 І півріччя 

2022 

Презентації (слайди) до курсів за вибором дидактичне 

забезпечення 

2 Пінчук Д.М.   Учителі різних спеціальностей 

21 І півріччя 

2022 

Менеджмент інновації дидактичне 

забезпечення 

1 Івашина Л.П.  Керівні кадри 

22 І півріччя 

2022 

Документообіг та документознавство в закладах 

освіти 

дидактичне 

забезпечення 

1 Івашина Л.П.  Магістранти спеціальності 073 

Менеджмент 

23 І півріччя 

2022 

Основні тренди сучасної освіти, Технології 

візуалізації на уроках 

дидактичне 

забезпечення 

1 Кожем’якіна І.В.  Учителі різних спеціальностей 

  Усього:  29    
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ІІ півріччя 2022 року 

1 ІІ півріччя 

2022 

Безпечне освітнє середовище: умови, засоби  та 

шляхи створення 

навчально-

методичний 

посібник 

1 Єфремова Г.Л.  Учителі різних спеціальностей 

2 ІІ півріччя 

2022 

Засоби візуалізації об’єктів та явищ у 

навчальному процесі  

навчально-

методичний 

посібник 

1 Гиря О.О.  Учителі різних спеціальностей 

3 ІІ півріччя 

2022 

Освітні технології навчально-

методичний 

посібник 

1 Гузенко О.В.  Магістранти спеціальності 073 

Менеджмент 

4 ІІ півріччя 

2022 

Аудит і оцінювання управлінської діяльності навчально-

методичний 

посібник 

1 Цебро Я.І.  Менеджмент 

5 ІІ півріччя 

2022 

Технології профілактики булінгу як умова 

створення безпечного освітнього середовища 

методичні 

рекомендації 

1 Єфремова Г.Л.  Учителі різних спеціальностей 

6 ІІ півріччя 

2022 

Моделювання як засіб розвитку креативного 

мислення учнів на уроках з природничих 

дисциплін 

методичні 

рекомендації 

1 Гиря О.О.  Учителі природничих 

дисциплін 

7 ІІ півріччя 

2022 

Методичні рекомендації по написанню 

грантових проєктів 

методичні 

рекомендації 

1 Цебро Я.І.   Учителі різних 

спеціальностей 

8 ІІ півріччя 

2022 

Педагогічна інноватика методичні 

матеріали  

1 Цебро Я.І.  Викладачі закладів 

професійно-технічної освіти 

9 ІІ півріччя 

2022 

Академічна риторика методичні 

матеріали  

1 Івашина Л.П.  Магістранти спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки 

10 ІІ півріччя 

2022 

Основи комунікативної культури керівника методичні 

матеріали  

1 Івашина Л.П.  Магістранти спеціальності 073 

Менеджмент 

11 ІІ півріччя 

2022 

Педагогічна інноватика методичні 

матеріали  

1 Кожем’якіна І.В.  Вихователі ЗДО 

12 ІІ півріччя 

2022 

Методичні матеріали до практичних до курсів 

за виборами 

методичні 

матеріали  

1 Пінчук Д.М.  Учителі різних спеціальностей 

13 ІІ півріччя 

2022 

Кризи та деформації професійного розвитку 

ВВШ 

методичні 

матеріали  

1 Сидоренко Н.В.  ПВШ 

14 ІІ півріччя 

2022 

Розвиток ключових компетентностей учнів 

засобами освітніх інновацій 

тексти лекцій 3 Сударева Г.Ф.  Педагоги різних 

спеціальностей 

15 ІІ півріччя 

2022 

Портфоліо як інноваційний засіб оцінювання 

освітніх досягнень учнів 

тексти лекцій 1 Сударева Г.Ф.  Педагоги різних 

спеціальностей 

16 ІІ півріччя 

2022 

Кризи та деформації професійного розвитку 

ВВШ 

тексти лекцій 2 Сидоренко Н.В.  ПВШ 

17 ІІ півріччя 

2022 

Менеджмент організацій тексти лекцій 1 Івашина Л.П.  Магістранти спеціальності 073 

Менеджмент 
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18 ІІ півріччя 

2022 

Управління освітніми  проєктами дидактичне 

забезпечення 

1 Гиря О.О.  Управління навчальним 

закладом 

19 ІІ півріччя 

2022 

Презентаційний матеріал  до курсів за вибором дидактичне 

забезпечення 

3 Луценко С.М.  Різні спеціальності 

20 ІІ півріччя 

2022 

Проєктна діяльність у закладі освіти як фактор 

підвищення його конкурентоспроможності в 

умовах НУШ 

дидактичне 

забезпечення 

1 Цебро Я.І.  Різні спеціальності 

21 ІІ півріччя 

2022 

Менеджмент інновації дидактичне 

забезпечення 

1 Івашина Л.П.  Керівні кадри 

22 ІІ півріччя 

2022 

Технології візуалізації в форматі сучасної 

освіти 

дидактичне 

забезпечення 

1 Кожем’якіна І.В.  Різні категорії вчителів 

23 ІІ півріччя 

2022 

Прийоми та засоби  візуалізації на сучасному 

уроці 

дидактичне 

забезпечення 

1 Кожем’якіна І. В  Різні категорії вчителів 

24 ІІ півріччя 

2022 

Презентації (слайди) до курсів за вибором дидактичне 

забезпечення 

2 Пінчук Д.М.  Учителі різних спеціальностей 

25 ІІ півріччя 

2022 

Дидактичне забезпечення курсів за вибором «4 

К Нової Української школи»  

дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко Н.В.   Педагоги різних 

спеціальностей 

26 ІІ півріччя 

2022 

Формування професійних компетентностей 

сучасного керівника ЗЗСО відповідно до 

Професійного стандарту діяльності 

спецкурс 1 Перлик В.В.  Керівні кадри 

27 ІІ півріччя 

2022 

Сучасне освітнє середовище закладу загальної 

середньої освіти – територія здоров’я, 

безбар’єрності, поваги до особистості 

спецкурс 1 Перлик В.В.  Керівні кадри 

  Усього:  33    

 

Кафедра психології 

І півріччя 2022 року 

1 І півріччя 

2022 

Теорія та практика кризового консультування навчальний 

посібник 

1 Троіцька М.Є.  053 Психологія 

2 І півріччя 

2022 

Патопсихологічна семіотика при психічних 

розладах 

довідник 1 Борцова М.В.  053 Психологія 

3 І півріччя 

2022 

Розвиток мовленнєвої компетентності як 

результат навчальної діяльності учнів (ДФН) 

 

робоча 

програма 

1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів за вибором 

4 І півріччя 

2022 

Профілактика та подолання стресів як умова 

підтримки психологічного здоров'я 

робоча 

програма 

1 Троіцька М.Є.  Слухачі курсів за вибором 

5 І півріччя 

2022 

Психологічні особливості підготовки учнів до 

публічних виступів (олімпіади, конкурси, 

фестивалі) 

робоча 

програма 

1 Василега О.Ю.  Слухачі курсів за вибором 
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6 І півріччя 

2022 

Теорія та практика кризового консультування методичні 

рекомендації  

1 Троіцька М.Є.  053 Психологія 

7 І півріччя 

2022 

Психокорекція методичні 

рекомендації  

1 Василевська О.І.  053 Психологія 

8 І півріччя 

2022 

Загальна патопсихологія методичні 

матеріали  

1 Борцова М.В.  053 Психологія 

9 І півріччя 

2022 

Вікова патопсихологія методичні 

матеріали  

1 Борцова М.В.  053 Психологія 

10 І півріччя 

2022 

Теорія та практика кризового консультування тексти лекції 1 Гальцова С.В.  053 Психологія 

11 І півріччя 

2022 

Патопсихологія тексти лекції 1 Гальцова С.В.  053 Психологія 

12 І півріччя 

2022 

Період немовляти (до 1 року). Раннє дитинство 

( 1 до 3-х років). 

тексти лекції 1 Василевська О.І.  053 Психологія 

13 І півріччя 

2022 

Дошкільне дитинство. тексти лекції 1 Василевська О.І.  053 Психологія 

14 І півріччя 

2022 

Молодший шкільний вік. тексти лекції 1 Василевська О.І.  053 Психологія 

15 І півріччя 

2022 

Психологічна парадигма здоров’я та хвороби. тексти лекції 1 Василевська О.І.  Слухачі курсів за вибором 

16 І півріччя 

2022 

Стрес і долаюча поведінка в контексті 

психології здоров’я. 

тексти лекції 1 Василевська О.І.  Слухачі курсів за вибором 

17 І півріччя 

2022 

Соціально-психологічні аспекти роботи з 

сім’єю в сучасних умовах  

тексти лекції 1 Марухина І.В.  Слухачі курсів за вибором 

18 І півріччя 

2022 

Особливості конфліктів у процесі 

міжособистісної взаємодії 

тексти лекції 1 Борцова М.В.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 

19 І півріччя 

2022 

Техніки та технології збереження 

психологічного здоров’я у професійній 

діяльності   

тексти лекції 1 Борцова М.В.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 

20 І півріччя 

2022 

Емоційно-регулятивна компетентність педагога 

як показник ефективної професійної діяльності 

тексти лекції 1 Борцова М.В.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 

21 І півріччя 

2022 

Профілактика та подолання стресів як умова 

підтримки психологічного здоров'я 

 

тексти лекції 4 Троіцька М.Є.  Слухачі курсів за вибором 

22 І півріччя 

2022 

Психологічні особливості підготовки учнів до 

публічних виступів (олімпіади, конкурси, 

фестивалі) 

тексти лекції 3 Василега О.Ю.  Слухачі курсів за вибором 

23 І півріччя 

2022 

Психологія тексти лекції 1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 
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24 І півріччя 

2022 

Психологічні особливості підготовки учнів до 

публічних виступів (олімпіади, конкурси, 

фестивалі) 

тренінгові 

заняття 

3 Василега О.Ю.  Слухачі курсів за вибором 

25 І півріччя 

2022 

Патопсихологія дидактичне 

забезпечення 

1 Борцова М.В.  053 Психологія 

26 І півріччя 

2022 

Психокорекція дидактичне 

забезпечення 

1 Кулик Н.А.  Практичні психологи 

27 І півріччя 

2022 

Гіперактивні учні: освітній процес у розрізі 

інклюзивного навчання та особистісного 

потенціалу в сучасному просторі 

дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів за вибором 

28 І півріччя 

2022 

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 

29 І півріччя 

2022 

Розвиток мовленнєвої компетентності як 

результат навчальної діяльності учнів (ДФН) 

дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги різних 

спеціальностей 

30 І півріччя 

2022 

Психологічні аспекти роботи з дітьми з ООП дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги різних 

спеціальностей 

31 І півріччя 

2022 

Когнітивна гнучкість як чинник розвитку 

дитини 

дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Педагоги різних 

спеціальностей 

32 І півріччя 

2022 

 Інклюзивне навчання в системі освіти дидактичне 

забезпечення 

1 Борцова М.В.  Слухачі курсів за вибором 

33 І півріччя 

2022 

Розвиток мовленнєвої компетентності як 

результат навчальної діяльності учнів (ДФН) 

дидактичне 

забезпечення 

1 Сидоренко І.В.  Слухачі курсів за вибором 

  Усього:  40    

 

ІІ півріччя 2022 року 

1 ІІ півріччя 

2022 
Методичні рекомендації для семінарських 

занять з навчальної дисципліни «Інноваційні 

технології в психології». 

методичні 

рекомендації  

1 Вознюк А.В.  053. Психологія 

2 ІІ півріччя 

2022 
Соціальна психологія методичні 

рекомендації  

1 Гальцова С.В.  053. Психологія 

3 ІІ півріччя 

2022 
Психокорекції методичні 

рекомендації  

1 Василевська О.І.  053 Психологія 

4 ІІ півріччя 

2022 
Патопсихологія методичні 

рекомендації  

1 Борцова М.В.  053 Психологія 

5 ІІ півріччя 

2022 
Мотивація педагога як умова зростання 

професійної компетентності 

тексти лекцій 4 Чеканська Л.М.  Слухачі курсів за вибором 

6 ІІ півріччя 

2022 
Сімейне консультування як різновид 

психологічної допомоги 

тексти лекцій 1 Василевська О.І.  053 Психологія 
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7 ІІ півріччя 

2022 
Феномен сім’ї  у психологічному аналізі тексти лекцій 1 Василевська О.І.  053 Психологія 

8 ІІ півріччя 

2022 

Методи і прийоми арт-терапї в психологічному 

консультуванні 

тексти лекцій 1 Василевська О.І.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 

9 ІІ півріччя 

2022 

Зміст та структура емоційної компетентності тексти лекцій 1 Василевська О.І.  Слухачі курсів підвищення 

кваліфікації 

10 ІІ півріччя 

2022 

Психологічні особливості дітей з ООП дидактичне 

забезпечення 

1 Борцова М.В.  Слухачі курсів за вибором 

11 ІІ півріччя 

2022 

Патопсихологія дидактичне 

забезпечення 

1 Борцова М.В.  Слухачі курсів за вибором 

  Усього:  14    

 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

І півріччя 2022 року 

1 І півріччя 

2022 

Інтерактивні вправи навчальний 

посібник 

1 Ніколаєнко МС  Учителі різних спеціальностей 

2 І півріччя 

2022 

Хмарні сервіси в освіті електронний 

освітній 

ресурс 

1 Петрова Л.Г. Захаров М.М. Учителі різних спеціальностей 

3 І півріччя 

2022 

Онлайн-інструменти в освітньому процесі електронний 

освітній 

ресурс 

1 Наконечна Л.М.  Учителі різних спеціальностей 

4 І півріччя 

2022 

Організація робота-виконавця для реалізації 

інтерактивного комп’ютерного управління на 

базі реалізації контролера Micro bit / Arduino 

електронний 

освітній 

ресурс 

1 Ніколаєнко МС  Учителі різних спеціальностей 

5 І півріччя 

2022 

Віртуальний клас для ефективого навчання: 

Microsoft Teams 

робоча 

програма 

1 Антонченко М.О. Павленко І.М Учителі різних спеціальностей 

6 І півріччя 

2022 

Технологія вебк-весту в освітньому просторі робоча 

програма 

1 Павленко ІМ Ніколаєнко МС, 

Шевченко ТО 

Учителі різних спеціальностей 

7 І півріччя 

2022 

Створення інтерактивних елементів уроку 

засобами ІКТ 

робоча 

програма 

1 Ніколаєнко МС  Учителі різних спеціальностей 

8 І півріччя 

2022 

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 

9 І півріччя 

2022 

Інформатика в Новій українській школі: 

перезавантаження 

робоча 

програма 

1 Петрова Л.Г.  Учителі різних спеціальностей 

10 І півріччя 

2022 

Створення дидактичного забезпечення 

засобами Microsoft Office 

робоча 

програма 

1 Антонченко М.О. - Учителі (викладачі) різних 

спеціальностей 
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11 І півріччя 

2022 

Створення мультимедійної презентації та 

навчального відео 

робоча 

програма 

1 Антонченко М.О. Шевченко Т.О. Учителі (викладачі) різних 

спеціальностей 

12 І півріччя 

2022 

Хмарні технології в освіті методичні 

рекомендації 

1 Посна Л.В.  Учителі різних спеціальностей 

13 І півріччя 

2022 

Використання онлайн інструментів в 

освітньому процесі 

методичні 

рекомендації 

1 Павленко І.М Шевченко Т.О. Учителі різних спеціальностей 

14 І півріччя 

2022 

Вправи для інтерактивних дошок методичні 

рекомендації 

1 Антонченко М.О. - Учителі (викладачі) різних 

спеціальностей 

15 І півріччя 

2022 

Технологія веб-квесту в освітньому процесі дидактичне 

забезпечення 

1 Шевченко Т.О.  Учителі різних спеціальностей 

16 І півріччя 

2022 

Сучасні освітні технології навчання.  дидактичне 

забезпечення 

1 Петрова Л.Г.  Учителі інформатики 

17 І півріччя 

2022 

Інформаційно-цифрові технології дидактичне 

забезпечення 

1 Захарова І.О.  Учителі різних спеціальностей 

18 І півріччя 

2022 

Інформаційно-цифрові технології дидактичне 

забезпечення 

1 Захаров М.М.  Учителі різних спеціальностей 

19 І півріччя 

2022 

Безпека в інтернет дидактичне 

забезпечення 

1 Захаров М.М.  Учителі різних спеціальностей 

20 І півріччя 

2022 

Інформаційне освітнє середовище закладу 

освіти 

дидактичне 

забезпечення 

1 Петрова Л.Г.  Учителі інформатики 

21 І півріччя 

2022 

Створення мультимедійної презентації та 

навчального відео 

дидактичне 

забезпечення 

1 Антонченко М.О. - Учителі (викладачі) різних 

спеціальностей 

22 І півріччя 

2022 

Інтеграція медіаграмотності в освітній процес дидактичне 

забезпечення 

1 Павленко І.М  Учителі різних спеціальностей 

23 І півріччя 

2022 

Використання інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій в освітньому процесі в 

умовах реалізації нового державного стандарту  

базової середньої освіти 

дидактичне 

забезпечення 

1 Подліняєва О.О.  Учителі різних спеціальностей 

24 І півріччя 

2022 

Створення дидактичного забезпечення 

засобами Microsoft Office 

дидактичне 

забезпечення 

1 Антонченко М.О. - Учителі (викладачі) різних 

спеціальностей 

25 І півріччя 

2022 

Вебквест в освітньому просторі дидактичне 

забезпечення 

1 Павленко І.М  Учителі різних спеціальностей 

26 І півріччя 

2022 

Створення інтерактиву під час проведення 

уроку 

 

дидактичне 

забезпечення 

1 Ніколаєнко МС  Учителі різних спеціальностей 

27 І півріччя 

2022 

Онлайн-ресурси для організації дистанційного 

навчання  

дидактичне 

забезпечення 

1 Наконечна Л.М.  Учителі різних спеціальностей 

  Усього:  27    
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ІІ півріччя 2022 року 
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1 ІІ півріччя 

2022 

Методика підготовки інтерактивних вправ з 

використанням інтерактивної дошки 

навчальний 

посібник 

1 Ніколаєнко М.С.  Учителі різних спеціальностей 

2 ІІ півріччя 

2022 

Десять вправ для Flow!Works методичні 

рекомендації 

1 Антонченко М.О.  Слухачі різних спеціальностей 

3 ІІ півріччя 

2022 

Онлайн інструменти в освітньому процесі. методичні 

рекомендації 

1 Павленко І.М  Учителі різних спеціальностей 

4 ІІ півріччя 

2022 

Використання Plickers  методичні 

матеріали 

1 Ніколаєнко М.С.  Учителі різних спеціальностей 

5 ІІ півріччя 

2022 

Використання Learning/ Satech методичні 

матеріали 

1 Ніколаєнко М.С.  Учителі різних спеціальностей 

6 ІІ півріччя 

2022 

Використання інтерактивних дошок в 

освітньому процесі. 

дидактичне 

забезпечення 

1 Посна Л.В.  Учителі різних спеціальностей 

7 ІІ півріччя 

2022 

Стандартизація наскр. соц.-псих. моделі 

масового впровадж. медіаосв. у вітч. пед. 

практику 

дидактичне 

забезпечення 

1 Подліняєва О.О.  Учителі різних спеціальностей 

8 ІІ півріччя 

2022 

Інформаційно-цифрова компетентність 

педагога: реалізація освітнього процесу. 

дидактичне 

забезпечення 

1 Посна Л.В  Учителі різних спеціальностей 

9 ІІ півріччя 

2022 

Використання інтерактивних дошок в 

освітньому процесі. 

дидактичне 

забезпечення 

1 Павленко І.М  Учителі різних спеціальностей 

10 ІІ півріччя 

2022 

Сервіси GSuite для освітнього процесу. дидактичне 

забезпечення 

1 Наконечна Л.М.  Учителі різних спеціальностей 

  Усього:  10    

  Разом:  298    
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Розробка нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності 
Таблиця 4.6.2 

Статистичні показники нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності 
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Розробка навчально – методичного забезпечення 

У
сь

о
г
о
 

О
св

іт
н

і 
с
т
а

н
д

а
р

т
и

 

П
о

л
о

ж
ен

н
я

, 
к

о
н

ц
еп

ц
ії

 

О
св

іт
н

і 
 п

р
о

єк
т
и

 

О
св

іт
н

і 
п

р
о

г
р

а
м

и
 

(у
 т

. 
ч

. 
ел

ек
т
р

о
н

н
і)

 

Н
а

в
ч

а
л

ь
н

і 
т
а
 н

а
в

ч
а

л
ь

н
о

-

т
е
м

а
т
и

ч
н

і 
п

л
а

н
и

 

П
ід

р
у

ч
н

и
к

и
, 

н
а

в
ч

а
л

ь
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

н
і 

п
о

сі
б

н
и

к
и

 

(з
 г

р
и

ф
о

м
 М

О
Н

) 
П

ід
р

у
ч

н
и

к
и

, 

н
а

в
ч

а
л

ь
н

о
-м

ет
о

д
и

ч
н

і 

п
о

сі
б

н
и

к
и

, 
ел

ек
т
р

о
н

н
і 

п
о

сі
б

н
и

к
и

 

Е
л

ек
т
р

о
н

н
і 

о
св

іт
н

і 

р
ес

у
р

си
 

С
л

о
в

н
и

к
и

, 
к

а
т
а
л

о
г
и

, 

д
о

в
ід

н
и

к
и

 

Б
а

н
к

и
 д

а
н

и
х

, 
ін

ф
о

р
м

а
ц

ій
н

і 

зб
ір

н
и

к
и

, 
б

ю
л

ет
ен

і,
 

ек
за

м
ен

а
ц

ій
н

і 
б

іл
ет

и
 

Н
а

в
ч

а
л

ь
н

о
-м

ет
о

д
и

ч
н

і 

к
о

м
п

л
ек

си
, 

р
о

б
о

ч
і 

п
р

о
г
р

а
м

и
, 

к
у

р
си

 л
ек

ц
ій

 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

а
ц

ії
 

 п
р

о
єк

т
и

 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

м
а

т
е
р

іа
л

и
 

д
о

 с
е
м

ін
а

р
сь

к
и

х
, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

и
х

 

т
а

 л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

и
х

 

Т
ек

ст
и

 л
ек

ц
ій

 

Т
р

ен
ін

г
и

, 
д

іл
о

в
і 

іг
р

и
, 

м
а

й
с
т
е
р

 –
 к

л
а
си

, 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
и

 

Д
и

д
а

к
т
и

ч
н

е
 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я

 

С
п

ец
к

у
р

си
, 

ел
ек

т
р

о
н

н
і 

(д
и

с
т
а

н
ц

ій
н

і)
 к

у
р

си
 

І півріччя 2022 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       18  38  56    1  1    6  1    1  4  10  5  20    49  

2 СГО       12  19  31            7        52    7    66  

3 ПСОМ       26  40  66    4    1    2  2    3  9    8    29  

4 П       6  13  19    1    1    3  2    2  19  3  9    40  

5 ОІТ       10  20  30    1  3      7  3          13    27  

Усього       72  130  202    7  4  2  6  20  7  1  9  90  8  57    211  

ІІ півріччя 2022 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       10  17  27    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2 СГО       3  4  7            2      2  14    12    30  

3 ПСОМ       13  15  28    4          3    6  7    11  2  33  

4 П       5  11  16              4      8    2    14  

5 ОІТ       1  3  4    1          2    2      5    10  

Усього       32  50  82    5        2  9    10  29    30  2  87  

Разом       104  180  284    12  4  2  6  22  16  1  19  119  8  87  2  298  
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4.7. Навчально-методичні заходи з науково-педагогічними працівниками, навчально-допоміжним персоналом  

Таблиця 4.7.1 

Заходи, що плануються навчальним відділом 

з науково-педагогічними працівниками, навчально-допоміжним персоналом 
 

№ з/ п Термін 
Зміст роботи (форма проведення 

заходу) 

Контингент, на 

потребу якого 

переважно 

спрямована робота 

Очікуваний продукт 

Орієнтовна 

кількість 

учасників 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

особи, 

організатори 

Спів- 

організатори 

1 Лютий Нові підходи до організації та 

планування підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів області  

на 2023 рік 

Працівники закладів 

освіти області, які 

відповідають за ПК 

педагогів 

Онлайн-семінар 100 КЗ СОІППО Панченко С.М. Головач Е.В.  

Удовенко Л.І. 

2 Січень-

лютий 

Вимоги до ведення індивідуальних 

планів роботи викладача та журналів 

обліку роботи курсів в умовах 

карантину 

Науково-педагогічні 

працівники 

Семінари-наради 62 КЗ СОІППО Панченко С.М. 

Головач Е.В. 

Пащенко О.К. 

3 Січень-

лютий 

Нові підходи до процедури планування 

курсів підвищення кваліфікації та їх 

організації 

Науково-педагогічні 

працівники 

Навчально-методичний 

семінар 

62 КЗ СОІППО Панченко С.М. 

Головач Е.В. 

Методисти сектору 

дистанційної освіти 

4 Протягом 

року 

Перша домедична допомога Науково-педагогічні 

працівники 

Курси 62 КЗ СОІППО Панченко С.М. 

Головач Е.В. 

Березовська С.В.  

КНП СОР 

«СОЦЕМД та МК» 

5 

 

Раз на 

місяць 

Особливості оновлених продуктів та  

інтеграція застосунків до електронної 

освітньої платформи Office 365 А1 

корпорації Microsoft 

Науково-педагогічні 

працівники 

 

Цикл постійно діючих 

онлайн-семінарів 

(тренінгів) 

 

62 

 

КЗ СОІППО Панченко С.М. 

Головач Е.В. 

 

Петрова Л.Г. 

Використання онлайн інструментів в 

освітньому процесі 

Викладачі кафедр 

Культура ділового мовлення та 

дотримання вимог Українського 

правопису (2019) 

П’ятаченко Ю.В. 

6 Протягом 

року 

Цикл консультацій з молодими  

викладачами 

Науково-педагогічні 

працівники 

Рекомендації 5 КЗ СОІППО Панченко С.М. 

 

Головач Е.В. 

7 Протягом 

року 

Ведення документації кафедри Лаборанти кафедр Система роботи з 

навчально-допоміжним 

персоналом кафедр  

5 КЗ СОІППО Головач Е.В. Лаборанти кафедр 
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РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
5.1. Зміст науково-методичного супроводу педагогів області та форми організації науково-методичної роботи 

Таблиця 5.1.1 

Форми організації науково-методичної роботи та науково-методичного супроводу педагогів області 
 

№ 

з/п 

Термін 

проведення 

Форма проведення заходу 

(нарада, семінар, майстерня, брифінг, 

порадник, творча група, школа 

молодого вчителя (управлінця), школа 

майбутнього вчителя методиста) 

Контингент задіяних 

О
ч

ік
у

в
а

н
и

й
 р

ез
у

л
ь

т
а

т
 

р
о

б
о

т
и

 а
б

о
 ф

о
р

м
а

 

п
ід

б
и

т
т
я

 п
ід

су
м

к
ів

 

О
р

іє
н

т
о

в
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

особи, 

організатори, 

співорганізатори 

П
р

о
п

о
зи

ц
ії

 з
 і

м
ід

ж
ев

о
- 

ін
ф

о
р

м
а

ц
ій

н
о

г
о

 

су
п

р
о

в
о

д
у
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СІЧЕНЬ 

1 10.01.2022 Методичний порадник Особливості 

організації освітнього процесу для 

ефективної підготовки учнів до ЗНО з 

географії 

Учителі географії закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО  Попов В.Д. 

П
л
ан

-с
іт

к
а
 

2 11.01.2022 Обласний семінар 

Підготовка учнів закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО  з біології: 

організаційно-методичні аспекти  

 

Учителі біології, біологіїі і 

екології закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 100 КЗ СОІППО Кісільова М.В. 

П
л
ан

-с
іт

к
а
 

3 12.01.2022 Методичний порадник 

Організація праці учнів у шкільних 

майстернях 

 

Учителі трудового навчання 

закладів загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 100 КЗ СОІППО  Коренева І.В. 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 13.01.2022 Методичний порадник 

Підготовка учнів закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО, ДПА з історії 

України: організаційно-методичні 

аспекти 

Учителі історії закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 150 КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

5 14.01.2022 Методичний порадник 

Підготовка учнів закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО з фізики 

Учителі фізики закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 200 КЗ СОІППО Карпуша В.М. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

6 17.01.2022 Методичний порадник 

Особливості підготовки учнів закладів 

загальної середньої освіти до ЗНО, ДПА з 

української мови та літератури 

Учителі української мови та 

літератури закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 200 КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

7 18.01.2022 Обласний семінар  

Організаційно-методичні аспекти 

підготовки учнів закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО-2022 з 

математики 

Керівники методичних 

об’єднань учителів 

математики, учителі 

математики закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 150 КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

8 19.01.2022 Методичний порадник 

Підготовка учнів закладів загальної 

середньої освіти до ЗНО, ДПА-2022 з 

іноземних мов: організаційно-методичні 

аспекти 

Учителі іноземних мов 

закладів загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 150 КЗ СОІППО Леоненко М.П. 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 20.01.2022 Методичний порадник 

Система оцінювання здобувачів освіти як 

напрям внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності 

закладу загальної середньої освіти 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти 

територіальних громад, 

консультанти центрів 

професійного розвитку, 

директори закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

150 КЗ СОІППО Перлик В.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

10 27.01.2022 Методична майстерня  #  1 

Сесія 1. 

Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 20 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

 

ЛЮТИЙ 

11 10.02.2022 Обласний семінар 

Базовий компонент дошкільної освіти – 

стратегічний документ освітньої галузі 

Спеціалісти управлінь 

(відділів) освіти 

територіальних громад, 

консультанти центрів 

професійного розвитку, 

педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 300 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

12 16.02.2022 Обласний семінар 
ЗНО з хімії як складова національної 

системи моніторингу якості вивчення 

предмета в закладах загальної середньої 

освіти: аналіз та перспективи 

Учителі хімії закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Метейко А.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

13 21.02.2022 Обласний семінар 

Формування критичного мислення як 

важливої складової навчальної діяльності 

на уроках української мови та літератури 

Учителі української мови та 

літератури закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 22.02.2022 Методичний порадник 

Педагогічний аналіз професійної 

діяльності вчителя 

Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

15 23.02.2022 Методичний порадник 

Інтелектуальні змагання як засіб 

підтримки і розвитку здібних учнів 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти  

територіальних громад, 

працівники центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

педагоги закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

16 24.02.2022 Методична майстерня  #  1 

Сесія 2. 

Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 20 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

17 25.02.2022 Методичний порадник 

Ефективність планування педагогічними 

працівниками своєї діяльності, з 

використання сучасних освітніх 

технологій організації освітнього процесу 

в закладі загальної середньої освіти 

Директори закладів  

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 150 КЗ СОІППО Перлик В.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

18 02.03.2022 Обласний семінар 

Сучасний урок іноземної мови у системі 

компетентнісно орієнтованої освіти 

Учителі іноземних мов 

закладів загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Леоненко М.П. 

П
р

ес
-р

ел
із
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19 03.03.2022 Обласна творча група 

(четвертий рік роботи) 

Засідання І. Організаційно-методичні 

аспекти застосування  традиційних та 

сучасних технологій декоративно-

ужиткового мистецтва на уроках 

трудового навчання 

Учителі трудового навчання 

– члени обласної творчої 

групи 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 10 КЗ СОІППО Коренева І.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

20 11.03.2022 Обласна творча група 

(третій рік роботи) 

Засідання V. Організаційно-методичні 

аспекти дослідної діяльності учнів на 

уроках біології та екології 

Учителі біології, екології – 

члени обласної творчої 

групи 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 9 КЗ СОІППО Кісільова М.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

21 15.03.2022 Методичний порадник 

Організація освітнього процесу в  

5 класах за Державним стандартом 

базової середньої освіти в умовах Нової 

української школи 

 

Учителі історії закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

22 16.03.2022 Обласний семінар 

Базовий компонент дошкільної освіти: 

особливості впровадження (інваріантна 

складова) 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти 

територіальних громад, 

консультанти центрів 

професійного розвитку, 

педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 300 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

23 17.03.2022 Обласна творча група  

(перший рік роботи).  

Засідання І. Компетентнісний підхід у 

навчанні учнів географії та економіки 

(засобами сучасного уроку) 

Учителі географії закладів 

загальної середньої освіти – 

члени обласної творчої 

групи 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 12 КЗ СОІППО Попов В.Д. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

24 18.03.2022 Обласний семінар 

Навчання математики в 5 класі  за 

Державним стандартом базової середньої 

освіти  в умовах реалізації  концепції 

«Нова українська школа»  

Керівники методичних 

об’єднань учителів 

математики, учителі 

математики закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 

П
р

ес
-р

ел
із
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25 25.03.2022 Методичний порадник 

Проєктування освітньої траєкторії 

професійного розвитку педагогів у Новій 

українській школі 

Керівники  методичних 

об’єднань,  педагогічні 

працівники закладів освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Курган О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

26 29.03.2022 Методичний порадник 

Стратегія розвитку закладу загальної 

середньої освіти 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти 

територіальних громад, 

консультанти центрів 

професійного розвитку, 

заступники директорів з 

навчально-виховної роботи 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

 

КВІТЕНЬ 

27 07.04.2022 Обласний семінар 

Формування предметної компетентності в 

учнів з розділу «Основи національної 

безпеки» навчальної програми предмета 

«Захист України» 

Учителі предмета «Захист 

України» закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

28 11.04.2022 Обласний семінар  

Мовно-літературна освітня галузь 

(українська мова та література) в умовах 

НУШ: актуальні питання, практичні 

орієнтири 

Учителі української мови та 

літератури закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

29 13.04.2022 Обласний семінар 

Формування іншомовної лексичної 

компетентності учнів на уроках іноземної 

мови 

Учителі іноземних мов 

закладів загально середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Леоненко М.П. 

П
р

ес
-р

ел
із

 



160  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 14.04.2022 Калейдоскоп думок  

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 

2022»: суб’єктивно-об’єктивні 

споглядання 

Педагогічні працівники 

закладів загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П., 

Карпуша В.М., 

Кісільова М.В., 

Третьякова О.В., 

Сущенко А.О. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

31 19.04.2022 Обласний семінар 

Базовий компонент дошкільної освіти: 

особливості впровадження (інваріантна 

складова) 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти 

територіальних громад, 

консультанти центрів 

професійного розвитку, 

педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 300 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

32 21.04.2022 Обласний семінар 

Особливості роботи з обдарованими 

учнями в умовах Нової української 

школи 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти 

об’єднаних територіальних 

громад, працівники центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

педагоги закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ СОІППО Сущенко А.О. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

33 22.04.2022 Обласний семінар 

Освітня галузь «Мистецтво» 

(5 клас): орієнтири з упровадження ідей 

Нової української школи 

Учителі освітньої галузі 

«Мистецтво» закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Сердюк О.П. 

П
р

ес
-р

ел
із
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34 26.04.2022 Обласна школа майбутнього вчителя-

методиста 

Власна методична розробка: специфіка та 

особливості побудови 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти  

територіальних громад, 

працівники центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

педагоги, які претендують  

на присвоєння педагогічного 

звання «учитель-методист», 

«вихователь-методист», 

«педагог-організатор-

методист» у 2022- 

2023 н.р. 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

а
ц

ії
 

120 КЗ СОІППО Удовиченко І.В., 

Іващенко І.І.,  

методисти 

Сумського ОІППО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

35 27.04.2022 Обласний семінар 

Готуємося до реалізації Державного 

стандарту базової загальної середньої 

освіти: набуття досвіду розв’язання 

завдань природничого змісту 

Учителі фізики закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Карпуша В.М. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

36 28.04.2022 Обласний семінар 

Професійна компетентність сучасного 

керівника закладу загальної середньої 

освіти 

Директори закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 150 КЗ СОІППО Перлик В.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

 

ТРАВЕНЬ 

37 05.05.2022 Обласний семінар 

Планування освітнього процесу в умовах 

осучаснення дошкільної освіти  

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти 

територіальних громад, 

консультанти центрів 

професійного розвитку, 

педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти  

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

38 12.05.2022 Обласний семінар 

Сучасні напрями охорони природи та 

збалансованого природокористування в 

Україні та світі  

Учителі природознавства, 

біології, біології і екології 

закладів загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
і

ї 

120 КЗ СОІППО Кісільова М.В. 

П
р

ес
-р

ел
із
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39 16.05.2022 Обласний семінар 

Шляхи аналізу літературного твору у 

шкільній практиці: сучасні технології 

роботи з текстом художнього твору 

Учителі зарубіжної 

літератури закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

40 17.05.2022 Методична майстерня  #  2 

Сесія 1. 

Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 20 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

41 18.05.2022 Обласний семінар 

Формування предметної компетентності в  

учнів з теми «Статути Збройних Сил 

України» навчальної програми предмета 

«Захист України» 

Учителі предмета «Захист 

України» закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

42 19.05.2022 Методична сабза 

Андрагогіка: методичний супровід НУШ  

Педагогічні працівники 

закладів освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П.,  

Сущенко А.О., 

методисти відділу 

П
р

ес
-р

ел
із

 

43 20.05.2022 Обласний семінар 

Особливості організації сучасного 

виховного процесу у Новій українській 

школі 

Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи, 

класні керівники, педагоги-

організатори закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

44 24.05.2022 Обласний  семінар 

Наступність хімічного змісту у 

модельних навчальних програмах 

природничої освітньої галузі в умовах 

реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти 

Учителі хімії закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Метейко А.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 



163  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45 25.05.2022 Обласний семінар 

Методичні аспекти формування 

громадянської компетентності учнів на 

уроках суспільних дисциплін 

Учителі правознавства, 

громадянської освіти, історії 

закладів загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

46 26.05.2022 Методичний порадник 

Використання сучасних освітніх 

технології педагогами як умова 

підвищення їх професіоналізму та 

компетентності 

Керівники методичних 

об’єднань,   педагогічні 

працівники закладів освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Курган О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

47 02.06.2022 Методичний порадник 

Мистецтво у позанавчальній діяльності 

учнів: практичний аспект 

Учителі освітньої галузі 

«Мистецтво» 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Сердюк О.П. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

48 03.06.2022 Обласний семінар 

Особливості реалізації модельних 

програм «Технології» (5-6 кл.) у сучасний 

умовах НУШ  

Учителі трудового навчання 

закладів загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Коренева І.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

49 07.06.2022 Методична майстерня  #  2 

Сесія 1 

Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

20 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із
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50 10.06.2022 Обласна школа молодого управлінця 

Оцінювання результатів навчання учнів 

 

 

 

 

 

Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 70 КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

 

СЕРПЕНЬ 

51 Серпень 

2022 
Методичний брифінг з питань 

організованого початку  

2022-2023 н.р. 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти 

райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, міських рад, 

територіальних громад; 

директори, консультанти 

центрів професійного 

розвитку, керівники 

предметних методичних 

об’єднань педагогічні 

працівники,  

Ін
ст

р
у

к
ти

в
н

о
-м

ет
о

д
и

ч
н

і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

500 КЗ СОІППО Удовиченко І.В., 

методисти 

Сумського ОІППО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

52 02.09.2022 Обласний семінар 

Інтеграція знань з інших навчальних 

предметів у проєктній діяльності на 

уроках трудового навчання 

Учителі трудового навчання 

закладів загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Коренева І.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

53 07.09.2022 Методичний порадник 

Професійна компетентність учителя хімії 

у контексті трудової функції «Навчання 

учнів предметів (інтегрованих курсів)»  

Учителі хімії закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Метейко А.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

54 08.09.2022 Методичний порадник 

Використання мобільних застосунків на 

уроках біології та екології як засіб 

мотивації учнів 

Учителі природознавства, 

біології, біології і екології 

закладів загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ СОІППО Кісільова М.В. 

П
р

ес
-р

ел
із
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55 09.09.2022 Методичний порадник 

Реалізація компетентнісного підходу до 

навчання історії у закладах загальної 

середньої освіти 

Учителі історії закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

56 12.09.2022 Методичний порадник 

Медіаграмотність учнів на уроках 

української мови та літератури в умовах 

Нової української школи  

Учителі української мови та 

літератури закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и

ч
н

і 

р
ек

о
м

е

н
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

П
р

ес
-

р
ел

із
 

57 13.09.2022 Методичний порадник 

Реалізація наскрізних змістових ліній на 

уроках мистецтва  

Учителі освітньої галузі 

«Мистецтво» 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац

ії
 

120 КЗ СОІППО Сердюк О.П. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

58 14.09.2022 Обласний семінар 

Діяльність закладів дошкільної освіти в 

сучасному освітньому просторі: актуальні 

аспекти 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти 

територіальних громад, 

консультанти центрів 

професійного розвитку, 

педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 200 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

59 16.09.2022 Методичний порадник 

Система планування діяльності закладу 

загальної середньої освіти, моніторинг 

виконання поставлених завдань 

Директори закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 150 КЗ СОІППО Перлик В.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

60 19.09.2022 Методичний порадник 

Академічна доброчесність сучасного 

педагога як компонент професійної 

компетентності 

Керівники  методичних 

об’єднань,  педагогічні 

працівники закладів освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 150 КЗ СОІППО Курган О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із
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61 21.09.2022 Обласний семінар 

Формування предметної компетентності в 

учнів з теми «Основи міжнародного 

гуманітарного права» навчальної 

програми предмета «Захист України» 

Учителі предмета «Захист 

України» закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

62 26.09.2022 Інструктивно-методична нарада 

Особливості організації роботи відділів 

освіти, закладів загальної середньої 

освіти з проведення  

І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, 

учнівських інтелектуальних змагань 

Відповідальні за проведення 

олімпіад відділів (управлінь) 

освіти об’єднаних 

територіальних громад 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Сущенко А.О. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

63 27.09.2022 Обласна школа майбутнього  вчителя-

методиста 

Власна методична розробка 

Педагоги, які претендують на 

присвоєння педагогічного 

звання «учитель-методист», 

«вихователь-методист», 

«педагог-організатор-

методист» у 2022-2023 н.р. 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Удовиченко І.В., 

Іващенко І.І., 

методисти  

Сумського ОІППО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

64 28.09.2022 Методичний порадник 

Підготовка обдарованих учнів до участі у 

Всеукраїнській учнівській олімпіаді з 

астрономії: практичний тур, віртуальні 

спостереження 

Учителі астрономії закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
і 120 КЗ СОІППО Карпуша В.М. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

65 29.09.2022 Обласний семінар 

Компетентнісно орієнтоване навчання 

іншомовному спілкуванню учнів 5-9 

класів 

Учителі іноземних мов 

закладів загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Леоненко М.П. 

П
р

ес
-р

ел
із
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ЖОВТЕНЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

66 04.10.2022 Галерея творчих портретів учителів  
«Мистецтво»: номінація всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2022» 

Учителі мистецтва загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Сердюк О.П. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

67 05.10.2022 Обласний семінар  

Формування математичної 

компетентності засобами візуалізації 

навчальної інформації в процесі навчання 

математики 

Керівники методичних 

об’єднань учителів 

математики, учителі 

математики закладів 

загальної середньої освіти  М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

68 10.10.2022 Методичний порадник 

Інноваційні технології навчання змісту 

зарубіжної літератури 

Учителі зарубіжної 

літератури закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

69 19.10.2022 Обласна творча група  

(перший рік роботи).  

Засідання ІІ.  Інноваційна діяльність 

вчителя під час  підготовки та проведення 

сучасного уроку географії  

Учителі географії закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Попов В.Д. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

70 24.10.2022 Методичний порадник 

Медіаосвіта та медіаграмотність як 

інструменти формування критичного 

мислення учнів на уроках громадянської 

освіти 

 

 

 

 

 

Учителі історії закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 25.10.2022 Методичний порадник 

Використання смартфона як цифрового 

вимірювального приладу в навчальному 

експерименті з фізики 

Учителі фізики закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
і 120 КЗ СОІППО Карпуша В.М. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

72 26.10.2022 Методичний порадник 

Розвиток «soft skills» і «hard skills» як 

необхідна умова вдосконалення 

професійних компетентностей сучасного 

педагога 

Керівники  методичних 

об’єднань,  педагогічні 

працівники закладів освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ СОІППО Курган О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

73 27.10.2022 Методична майстерня  #  3 

Сесія 1. 

Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 20 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

74 28.10.2022 Обласний семінар 

Особливості навчання учнів англійської 

мови у початковій школі  

Учителі англійської мови 

початкових класів закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Леоненко М.П. 

П
р

ес
-р

ел
із
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ЛИСТОПАД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

75 08.11.2022 Обласний науково-методичний семінар 

Інтеграція змісту предметів природничої 

освітньої галузі на уроках хімії  

Учителі хімії закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Метейко А.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

76 10.11.2022 Обласний семінар 

Проблеми наступності в навчанні та 

вихованні учнів 5-х класів в умовах 

НУШ: управлінський аспект 

Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи 

(стаж управлінської роботи – 

до 3-х років) 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

77 23.11.2022 Обласний семінар 

Формування предметної компетентності в 

учнів з теми «Основні риси 

загальновійськового бою» навчальної 

програми предмета «Захист України» 

Учителі предмета «Захист 

України» закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

78 24.11.2022 Обласний  семінар 

Діти раннього віку – особливості 

організації освітнього процесу 

Спеціалісти управлінь 

(відділів) освіти, 

консультанти районних 

(міських, ТГ) центрів 

професійного розвитку, 

педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

200 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

79 25.11.2022 Обласний семінар 

Завдання Міжнародного математичного 

конкурсу «Кенгуру» як засіб формування 

та розвитку творчих здібностей у процесі 

навчання математики 

Координатори 

Міжнародного 

математичного конкурсу 

«Кенгуру» в містах 

(районах), ТГ області М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

80 28.11.2022 Методичний порадник 

Формування природничої грамотності під 

час навчання учнів  фізики 

Учителі фізики закладів 

загальної середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Карпуша В.М. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

81 29.11.2022 Обласний семінар 

Формування іншомовної компетентності 

учнів у процесі навчання читанню текстів 

Учителі іноземних мов 

закладів загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Леоненко М.П. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

82 30.11.2022 Обласний семінар 

Навчально-методичний комплект з 

географії та економіки як важливий 

інструмент компетентнісно орієнтованого 

навчання 

Учителі географії та 

економіки закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Попов В.Д. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

ГРУДЕНЬ 

83 01.12.2022 Обласна творча група 

(четвертий рік роботи) 

Засідання ІІ. Творче застосування  

традиційних та сучасних технологій 

декоративно-ужиткового мистецтва на 

уроках трудового навчання: 

представлення та аналіз проєктів з теми 

Учителі трудового навчання 

– члени обласної творчої 

групи 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 10 КЗ СОІППО Коренева І.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

84 06.12.2022 Обласна творча група 

(третій рік роботи) 

Засідання VI. Наукові дослідження на 

уроках біології та екології: підсумки 

роботи обласної творчої групи 

Учителі біології, екології – 

члени обласної творчої 

групи 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 9 КЗ СОІППО Кісільова М.В. 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

85 07.12.2022 Методична майстерня  #  3 

Сесія 2. 

Педагогіка гри у закладах дошкільної 

освіти 

Педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 20 КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

86 08.12.2022 Методичний порадник Булінг: поняття, 

ознаки, відповідальність 

Заступники директорів з 

виховної роботи, класні 

керівники, педагоги-

організатори закладів 

загальної середньої освіти М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

87 09.12.2022 Методичний порадник 

Методологічні аспекти роботи вчителя, 

педагогічного колективу над 

педагогічною проблемою 

Керівники методичних 

об’єднань, педагогічні 

працівники закладів освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Курган О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

88 Систематичн

о 

Усна newspaper 

Діяльність Центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Директори Центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 30 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

89 Протягом 

року 
Тематична едукація ЦПР ПП # 

Надання консультативних послуг 

центрами професійного розвитку 

Директори Центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

23 КЗ СОІППО Удовиченко І.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

 



172  

 

5.2. Науково-методичний супровід роботи з обдарованою учнівською молоддю 

Таблиця 5.2.1 
 

. Форми науково-методичного супроводу роботи з обдарованою учнівською молоддю 

 

№ 

з/п 

Термін 

проведення 

Форма проведення заходу 

(нарада, семінар, майстерня, брифінг, 

порадник, творча група, школа 

молодого вчителя (управлінця), школа 

майбутнього вчителя методиста) 

Контингент задіяних 

О
ч

ік
у

в
а

н
и

й
 р

ез
у

л
ь

т
а

т
 

р
о

б
о

т
и

 а
б

о
 ф

о
р

м
а

 

п
ід

б
и

т
т
я

 п
ід

су
м

к
ів

 

О
р

іє
н

т
о

в
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

Місце 

проведення 

Відповідальні особи, 

організатори, 

співорганізатори 

П
р

о
п

о
зи

ц
ії

 з
 і

м
ід

ж
ев

о
- 

ін
ф

о
р

м
а

ц
ій

н
о

г
о

 

су
п

р
о

в
о

д
у
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  12.01.2022 Методичний порадник 

Організація праці учнів у шкільних 

майстернях 

Учителі трудового 

навчання закладів 

загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

а

ц
ії

 

100 КЗ СОІППО  Коренева І.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

2.  21.02.2022 Обласний семінар 

Формування критичного мислення як 

важливої складової навчальної діяльності 

на уроках української мови та літератури 

Учителі української 

мови та літератури 

закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

3.  23.02.2022 Методичний порадник 

Інтелектуальні змагання як засіб підтримки 

і розвитку здібних учнів 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти  

територіальних громад, 

працівники центрів 

професійного розвитку 

педагогічних 

працівників, педагоги 

закладів загальної 

середньої освіти 
М

ет
о

д
и

ч
н

і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  11.03.2022 Обласна творча група 

(третій рік роботи) 

Засідання V. Організаційно-методичні 

аспекти дослідної діяльності учнів на 

уроках біології та екології 

Учителі біології, 

екології – члени 

обласної творчої групи 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

 

р
ек

о
м

ен
д

а

ц
ії

 

9 КЗ СОІППО Кісільова М.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

5.  17.03.2022 Обласна творча група  

(перший рік роботи).  

Засідання І. Компетентнісний підхід у 

навчанні учнів географії та економіки 

(засобами сучасного уроку) 

Учителі географії 

закладів загальної 

середньої  

освіти – члени 

обласної творчої 

групи 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 12 КЗ СОІППО Попов В.Д. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

6.  13.04.2022 Обласний семінар 

Формування іншомовної лексичної 

компетентності учнів на уроках іноземної 

мови 

Учителі іноземних мов 

закладів загально 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ СОІППО Леоненко М.П. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

7.  21.04.2022 Обласний семінар 

Особливості роботи з обдарованими 

учнями в умовах Нової української школи 

Спеціалісти відділів 

(управлінь) освіти 

об’єднаних 

територіальних 

громад, працівники 

центрів професійного 

розвитку педагогічних 

працівників, педагоги 

закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ СОІППО Сущенко А.О. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

8.  16.05.2022 Обласний семінар 

Шляхи аналізу літературного твору у 

шкільній практиці: сучасні технології 

роботи з текстом художнього твору 

Учителі зарубіжної 

літератури закладів 

загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.  08.09.2022 Методичний порадник 

Використання мобільних застосунків на 

уроках біології та екології як засіб 

мотивації учнів 

Учителі 

природознавства, 

біології, біології і 

екології закладів 

загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Кісільова М.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

10.  09.09.2022 Методичний порадник 

Реалізація компетентнісного підходу до 

навчання історії у закладах загальної 

середньої освіти 

Учителі історії закладів 

загальної середньої 

освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

11.  12.09.2022 Методичний порадник 

Медіаграмотність учнів на уроках 

української мови та літератури в умовах 

Нової української школи  

Учителі української 

мови та літератури 

закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

12.  26.09.2022 Інструктивно-методична нарада 

Особливості організації роботи відділів 

освіти, закладів загальної середньої освіти з 

проведення  

І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, 

учнівських інтелектуальних змагань 

Відповідальні за 

проведення олімпіад 

відділів (управлінь) 

освіти об’єднаних 

територіальних громад 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Сущенко А.О. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

13.  28.09.2022 Методичний порадник 

Підготовка обдарованих учнів до участі у 

Всеукраїнській учнівській олімпіаді з 

астрономії: практичний тур, віртуальні 

спостереження 

Учителі астрономії 

закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
і 120 КЗ СОІППО Карпуша В.М. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

14.  25.10.2022 Методичний порадник 

Використання смартфона як цифрового 

вимірювального приладу в навчальному 

експерименті з фізики 

Учителі фізики 

закладів загальної 

середньої освіти 
М

ет
о

д
и

ч
н

і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
і 120 КЗ СОІППО Карпуша В.М. 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.  25.11.2022 Обласний семінар 

Завдання Міжнародного математичного 

конкурсу «Кенгуру» як засіб формування та 

розвитку творчих здібностей в процесі 

навчання математики  

Координатори 

Міжнародного 

математичного 

конкурсу «Кенгуру» в 

містах (районах), ТГ 

області 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

16.  29.11.2022 Обласний семінар 

Формування іншомовної компетентності 

учнів у процесі навчання читанню текстів 

Учителі іноземних мов 

закладів загальної 

середньої освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ СОІППО Леоненко М.П. 

П
р

ес
-р

 

ел
із
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5.3. Науково-методичний супровід організаційних форм проведення інтелектуальних конкурсів учнівської молоді та фахової 

майстерності педагогічних працівників   

Таблиця 5.3.1 

Форми проведення інтелектуальних конкурсів учнівської молоді та фахової майстерності педагогічних працівників 
 

Термін 

проведення 

Робота з обдарованими учнями, 

учнівські конкурси, турніри 
Заходи з педагогами області Місце проведення Відповідальні 

 

1 2 3 4 5 

Січень 2022 IV етап Міжнародного конкуру з української мови 

імені Петра Яцика 

 ЗЗСО області Кононенко О.В. 

Січень-лютий 2022 ІІІ  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

 ЗЗСО області,  

КЗ СОІППО 

Удовиченко І.В., 

методисти КЗ СОІППО 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої» 

 ЗЗСО області,  

КЗ СОІППО 

Кононенко О.В., 

Третьякова О.В. 

 Перший тур всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2022» 

ЗЗСО області,  

КЗ СОІППО 

Удовиченко І.В., 

методисти КЗ СОІППО 

Лютий 2022 Відбірково-тренувальні збори претендентів на 

участь у ІV етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

 ЗЗСО області,  

КЗ СОІППО 

Удовиченко І.В., 

методисти КЗ СОІППО 

IV етап  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 

Літературна студія Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 9 

м. Суми 

Кононенко О.В. 

Березень 2022 IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

 ЗЗСО області,  

міста України 

Удовиченко І.В., 

методисти КЗ СОІППО 

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»  ЗЗСО області 

(інформування) 

Кононенко О.В. 

 Обласний конкурс «На кращий сайт 

закладу дошкільної освіти» 

КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Міжнародний конкурс з українознавства 

 

 ЗЗСО області 

(інформування) 

Третьякова О.В. 

Всеукраїнська  літня математична школа 

«Мудрамакітра» 

 ЗЗСО області 

(інформування) 

Свєтлова Т.В. 

Травень 2022  Обласний фестиваль-огляд фахової 

майстерності педагогів закладів 

дошкільної освіти «Світ дошкілля» 

 

КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Червень- 

грудень2022 

Інтернет-олімпіади з навчальних предметів  ЗЗСО області,  

міста України 

Удовиченко І.В., 

методисти КЗ СОІППО 
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1 2 3 4 5 

Вересень 2022  Обласне свято  

«День методиста» 

Районні (міські, ОТГ) 

ЦПРПП, КЗ СОІППО 

Удовиченко І.В., 

методисти КЗ СОІППО 

 Обласний огляд конкурс  

«На кращу організацію 

оздоровлення дітей влітку в закладів 

дошкільної освіти» 

КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Жовтень 2022  Обласне свято  

«День дошкілля» 

ЗДО дошкільної освіти  

області 

Міщенко Л.Б. 

Листопад-грудень 

2022 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

 ЗЗСО області Удовиченко І.В., 

методисти КЗ СОІППО 

IІ, ІІІ етапи Міжнародного конкуру з української 

мови імені Петра Яцика 

 ЗЗСО області,  

КЗ СОІППО 

Кононенко О.В. 

ІІ, ІІІ етапи  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 

 ЗЗСО області,  

КЗ СОІППО 

Кононенко О.В. 

Листопад 2022 VІІ Міжнародна гра «Sanflower» – 2022»  ЗЗСО області 

(інформування) 

Кононенко О.В. 

Грудень 2022 Міжнародний освітній  проєкт «Міксіке в 

Україні» 

 ЗЗСО області 

(інформування) 

Удовиченко І.В. 

 Перший тур всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2023» 

КЗ СОІППО, 

ЗЗСО області 

Удовиченко І.В., 

методисти КЗ СОІППО 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»  ЗЗСО області 

(інформування) 

Свєтлова Т.В. 

Протягом року Інтерактивний конкурс юних істориків «Лелека»  ЗЗСО області 

(інформування) 

Третьякова О.В. 

Всеукраїнський конкурс 

«Кришталева сова» 

 ЗЗСО області 

(інформування) 

Третьякова О.В. 

 Web – сторінка методиста КЗ СОІППО Удовиченко І.В., 

методисти КЗ СОІППО 

Всеукраїнські учнівські турніри   Міста України Удовиченко І.В., 

методисти КЗ СОІППО 
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РОЗДІЛ VI. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
6.1. Науково-дослідна тема КЗ СОІППО  

«Теоретико-методологічні засади розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в системі  

післядипломної педагогічної освіти» 

Таблиця 6.1.1 

№ 

з/п 
ПІБ викладача 

Науковий ступінь, 

вчене звання, посада 
Напрям наукового дослідження  

Напрям наукового дослідження докторанта, аспіранта, 

здобувача 

Тема 
Місце навчання 

(закріплення) 
 

1 2 3 4 5 6 
Кафедра педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту 

Тема кафедри: «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» 

«Реалізація компетентнісно орієнтованої освіти керівників навчальних закладів» 

1 Єфремова Г. Л. Канд. пед. наук, доцент, 

зав. кафедри 

Розвиток особистісно-професійної компетентності 

педагогів в умовах післядипломної педагогічної освіти 

  

2 Кудінов Д. В. Д-р. іст. наук, професор, 

професор кафедри 

Історія освіти, історіографія селянського руху початку 

ХХ ст. в Україні 

  

3 Гиря О. О. Канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедри 

Інноваційні підходи до розвитку креативного мислення 

учнів та студентів 

  

4 Грицай С. М. Канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедри 

Теоретико-методичні основи управління розвитком 

професійної компетентності педагогів в умовах 

неперервної освіти 

  

5 Гузенко О. В. Канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедри 

Організація проєктної діяльності педагогів у системі 

післядипломної освіти 

  

6 Луценко С. М. Канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедри 

Реалізація компететнісно – орієнтованої освіти 

керівників навчальних закладів  

  

7 Прядко Л. О. Канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедри 

Розвиток інклюзивної компетентності педагога ЗНЗ   

8 Цебро Я. І. Канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедри 

Управління конкурентоспроможністю навчальних 

закладів 

  

9 Івашина Л. П. Канд. держ. упр., 

доцент, старший 

викладач кафедри 

Формування туристично-екскурсійного спрямування 

менеджерів освіти. 

  

10 Кожем’якіна І. В. Канд. Пед .наук, 

старший викладач 

кафедри 

Розвиток вчителя в системі післядипломної освіти   

11 Клочко О. М. Канд. пед. наук, 

викладач кафедри 

Психолого-педагогічні основи формування професійної 

компетентності вчителя 
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12 Сидоренко Н. В. Канд. пед. наук, 

викладач кафедри 

Розвиток освіти національних меншин Північно-

Східної України у 20х-30х роках ХХ століття 

  

13 Перлик В. В. Старший викладач 

кафедри 
Формування та розвиток управлінської компетентності 

керівників навчальних закладів 

  

14 Пінчук Д. М Старший викладач 

кафедри 
Оптимізація діяльності педагогічних працівників в 

умовах НУШ 

  

15 Сударева Г. Ф. Старший викладач 

кафедри 
STEM-освіта як інноваційний напрям розвитку 

української освіти 

  

 

Кафедра психології 

Тема кафедри: «Соціально-психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін» 

1 Вознюк А. В. Д-р. психол. наук., 

професор, в. о. зав. 

кафедри 

 Розвиток особистісно-

професійної компетентності 

педагога в умовах 

інноваційних змін 

Науковий кореспондент 

лабораторії організаційної 

психології Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка 

2 Панченко С. М.  Канд. психол. наук., 

доцент, доцент кафедри 

 Психологія особистісного 

зростання особистості в 

дорослому віці 

Інститут психології  

ім. Г.С. Костюка  

НАПН України 

3 Чеканська Л. М.  Канд. психол. наук., 

доцент, доцент кафедри 

Розвиток особистісно-професійної компетентності 

педагога у роботі з ліворукими дітьми 

  

4 Василевська О. І. Канд. психол. наук., 

доцент, доцент кафедри 

Психологічні умови створення безпечного освітнього 

середовища в умовах опорної школи 

  

5 Гальцова С. В. Канд. психол. наук.,  

доцент, старший 

викладач кафедри 

Особливості та напрямки розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності педагога 

  

6 Борцова М. В. Старший викладач 

кафедри 
Особливості розвитку інклюзивної компетентності  

педагога.  

  

7 Кулик Н. А. Старший викладач  Емоційно-регулятивна компетентність педагога    

8 Марухина І. В. Старший викладач 

кафедри 
Розвиток соціально-психологічної компетентності 

педагогічних працівників у системі післядипломної 

педагогічної освіти 

  

9 Сидоренко І. В. Старший викладач 

кафедри 
Особливості розвитку психологічної компетентності 

особистості 

  

10 Троіцька М. Є. Старший викладач 

кафедри 
Соціально-психологічні аспекти особистісно-

професійної компетентності педагога у попередженні 

побутового насильства 

  

11 Василега О. Ю. Викладач кафедри Особливості розвитку комунікативної компетентності 

вчителя 
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Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

 

Тема кафедри: «Компетентнісний підхід до електронного навчання у системі післядипломної педагогічної освіти» 

1 2 3 4 5 6 

1 Петрова Л. Г. Канд. тех. наук, доцент, 

в. о. зав. кафедри 

Електронне навчання як засіб розвитку інформаційно-

цифрової компетентності педагога у системі 

післядипломної педагогічної освіти 

  

2 Антонченко М. О. Канд. пед. наук., доцент, 

доцент кафедри 

Розвиток інформаційної компетентності педагогів у 

системі післядипломної педагогічної освіти 

  

3 Захарова І. О. Канд. пед. наук., доцент, 

доцент кафедри 

Організаційно-педагогічні умови удосконалення 

навчального процесу в системі підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів 

  

4 Захаров М. М. Канд. тех. наук, доцент, 

доцент кафедри 

Організація самостійної роботи слухачів курсів 

підвищення кваліфікації в умовах застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій 

  

5 Подліняєва О. О. Канд.тех.наук, доцент, 

доцент кафедри 

Цифрові медійні технології як засіб формування та 

розвитку ключових компентностей у неперервній освіті 

дорослих 

  

6 Ніколаєнко М. С. Старший викладач 

кафедри  

Підвищення ІТ компетентності учителя у його 

професійній діяльності 

  

7 Павленко І. М. Старший викладач 

кафедри 

Розвиток інформаційної компетентності  педагогів у 

системі післядипломної педагогічної освіти 

  

8 Шевченко Т. О. Старший викладач 

кафедри 

Формування інформаційної компетенції вчителя 

засобами медіа-технологій та відкритих освітніх 

ресурсів 

  

9 Наконечна Л. М. Викладач кафедри Методична система підготовки педагогів до створення 

електронних освітніх ресурсів у системі післядипломної 

педагогічної освіти 

  

10 Посна Л. В. Викладач кафедри Використання інформаційних технологій в освітньому 

процесі. 
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Кафедра соціально гуманітарної освіти 

 

Тема кафедри: «Науково-методичний супровід розвитку соціально-громадянських компетентностей педагогів НУШ» 

1 2 3 4 5 6 

1 Драновська С. В. Канд. пед. наук., доцент, 

в. о. зав. кафедри 
Трансформація змісту суспільнознавчої освіти ХХІ 

столітті 

  

2 Жук М. В. Канд. філос. наук., 

доцент, доцент кафедри 
Філософія освіти у вимірі 4 промислової революції   

3 Нікітін Ю. А. Д-р. іст. наук., доцент, 

професор кафедри 
Освіта України ХІХ - початок ХХІ століття   

4 Дудко Н. В. Канд. пед. наук., доцент, 

доцент кафедри 
Формування функціональної грамотності фахівця в 

системі післядипломної освіти 

  

5 Логвиненко Ю. В. Канд. філол. наук., 

доцент, доцент кафедри 
Ідеї представників київської наукової школи фізичної 

економії 

  

6 Мазуренко В. О.  Канд. тех. наук., доцент, 

доцент кафедри 
Ідеї представників київської наукової школи фізичної 

економії 

  

7 Клюніна Н. В. Старший викладач 

кафедри 
Використання краєзнавчого матеріалу при вивчені 

англійської мови 

  

8 П’ятаченко Ю. В.  Старший викладач 

кафедри 
Поетика малих прозових  жанрів в українській 

літературі ХХ ст. 

  

9 Стукалова Т. Г. Старший викладач 

кафедри 
Особливості  адаптації педагога до системних змін  в 

освіті 

  

10 Чхайло Л. М. Старший викладач 

кафедри 
Формування літературної та полікультурної 

компетентності вчителя 

  

11 Шкурдода Л. О. Викладач кафедри Віртуальна реальність у постнекласичній парадигмі: 

філософський аналіз. 

  

 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

Тема кафедри: «Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів дошкільної, початкової, повної загальної та позашкільної освіти» 

1 Сєрих Л. В.  Канд. пед. наук., доцент, 

в. о. зав. кафедри 

Особистісно-професійна компетентність педагога 

дошкільної, загальної середньої, професійної та 

позашкільної освіти 

Теорія і методика взаємодії 

закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти в 

естетичному вихованні підлітків 

ІПВ НАПН України, м. Київ 

2 Тихенко Л. В. Канд. пед. наук., доцент, 

доцент кафедри 

Формування творчих здібностей старшокласників у 

процесі дослідницької діяльності в Малій академії наук 

України 
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3 Успенська В. М. Канд. пед. наук., доцент, 

доцент кафедри 

Розвиток професіоналізму педагогів у здійсненні 

здоров’яспрямованої освітньої діяльності 

  

4 Деменков Д. В. Старший викладач 

кафедри 

Організаційно-методичне забезпечення гурткових 

занять з футболу із школярами 5-9 класів 

  

5 Крот Г. В. Старший викладач 

кафедри 

Розвиток особистісно-професійної компетентності 

педагогів трудового навчання 

  

6 Лобода В. В Викладач кафедри Медіаграмотність вихователя ЗДО як складова 

професійної компетентності 

  

7 Ковтун Є. Ф. Старший викладач 

кафедри 

Розвиток особистісно-професійної компетентності 

педагогів дошкільної освіти в системі післядипломної 

педагогічної освіти 

  

8 Удовиченко І. В. Д-р. пед. наук., доцент, 

професор кафедри  

(0,5 ст.) 

НУШ: концептуальні засади навчання географії Методичні засади навчання 

учнів 10-11 класів на 

профільному рівні в умовах 

НУШ 

 

Андрагогіка Андрагогічна колаборація   

К-спрямування 

 

9 Коростіль Л. А. Канд. пед. наук., доцент, 

доцент кафедри 

Розвиток умінь самоосвіти в учнів та педагогів, 

залучення педагогів до сучасних форм самоосвітньої 

діяльності 
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6.2. Апробація наукових та науково-методичних досліджень науково-педагогічних та педагогічних працівників 

Таблиця 6.2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Кафедра ПСОМ   4 3 2 5 11 7 1 7 4  12 13 3 

2 Кафедра П   5 2   12 7   4  10 10  

3 Кафедра ОІТ    2  22 26 9  4 4  6 13 9 

4 Кафедра СГО  1  4 3 3 8 6   3  5 9 8 

5 Кафедра ТМЗО  1 3 5 4 3 4 8 2 1 5 1 4 10 4 
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6.3. Експертно-аналітична діяльність: рецензування дисертацій, монографій, підручників, посібників, програм, збірників, авторефератів 

Таблиця 6.3.1 

№ 

з/п 
Термін 

Зміст роботи 

(тема, форма проведення заходу) 

Контингент, на потребу 

якого переважно 

спрямована робота 

Очікуваний 

продукт 

(програма, 

резолюція 

рішення, 

збірник) 
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Рецензент, 

керівник 

Член редакційної 

колегії збірника 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.3.1. Рецензування дисертацій, монографій, підручників, авторефератів, посібників, програм 

1 Протягом року Рецензування дисертацій, монографій, 

підручників, авторефератів, посібників, 

програм 

Здобувачі наукових ступенів, 

викладачі, педагоги області, 

України, керівники гуртків 

закладів позашкільної освіти 

Рецензії 12 Сєрих Л. В.  

2 Протягом року Творча група Учителі хімії збірник 12 Коростіль Л. А.  

6.3.2. Редагування збірників матеріалів Міжнародних, Всеукраїнських, обласних  конференцій (симпозіумів, форумів) 

1 Квітень  

2022  

Всеукраїнська науково-практична 

конференція: «Краєзнавчі діалоги: Україна у 

сув’язі тисячоліть» 

Педагогічні працівники, 

науково-педагогічні 

працівники, методисти, 

освітяни 

Збірник 

матеріалів 

80 Нікітін Ю. О. Драновська С. В. 

П’ятаченко Ю. В. 

Стукалова Т. Г. 

2 Лютий-

березень   

2022  

Рецензування публікацій здобувачів освіти у 

збірнику V Всеукраїнської науково-

практичної методичної конференції 

«Особистісно-професійна компетентність: 

теорія і практика» 

Здобувачі освіти області, 

України 

Збірник 

матеріалів 

200 Сєрих Л. В. Нікітін Ю. О.  

Грицай С. М. 

Коростіль Л. А. 

Кудінов Д. В. Сєрих 

Л. В. 

Тихенко Л. В. 

Успенська В. М. 

Байдак Ю. В. 

3 Протягом року Рецензування публікацій у науково-

методичному часопису кафедри ТМЗО 

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОСТІР»  

Педагоги області Часописи 

(1-2 збірники на 

місяць) 

12-15 часописів 

250-320 Сєрих Л. В. Нікітін Ю. О.  

Грицай С. М. 

Коростіль Л. А. 

Кудінов Д. В.  

Сєрих Л. В. 

Тихенко Л. В. 

Успенська В. М 

Байдак Ю. В. 

Цимерман І. Л. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Вересень-

грудень  

2022  

Редагування збірника регіонального 

семінару:  «Взаємодія закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти в 

естетичному вихованні дітей та учнівської 

молоді»  

Учасники семінару Збірник 

матеріалів 

52 Сєрих Л. В. Нікітін Ю. О.  

Грицай С .М. 

Кудінов Д. В. Сєрих 

Л. В. 

Тихенко Л. В.  

5 Вересень-

грудень  

2022  

Круглий стіл (Інтернет) Тематична панель: 

«Методика взаємодії закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти в 

естетичному вихованні підлітків» 

Учасники круглого столу 

Тематичної панелі 

Збірник 

матеріалів 

54 Сєрих Л. В. Нікітін Ю. О.  

Грицай С. М. 

Кудінов Д. В.  

Сєрих Л. В. 

Сьома С. О. 

Тихенко Л. В. 

Байдак Ю. В. 

6 Листопад  

2022  

V всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Здоров’я, добробут, 

освіта для сталого розвитку» 

Науковці, методисти, 

управлінці, педагоги 

Збірник 

матеріалів 

конференції 

100 Успенська В. М. 

Сидоренко І. В. 

 

 

 

6.3.3. Наукове керівництво проєктом з отриманням гранту, науковим проєктом, експериментальним майданчиком, інноваційною діяльністю, аспірантами 

1 Протягом 

року 

Науково-педагогічний проєкт «ІНТЕЛЕКТ 

УКРАЇНИ» 

Педагогічні працівники  Семінари, наради, 

вебінари 

50 Грицай С. М. 

(обласний 

координатор) 

 

2 Протягом 

року 

Інноваційний освітній проєкт всеукраїнського 

рівня «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення для закладів 

загальної середньої освіти в умовах реалізації 

Державного стандарту базової освіти» 

Педагоги пілотних ЗЗСО 

Сумської області,  учасники 

інноваційного освітнього 

проєкту всеукраїнського рівня 

Наради, 

консультації, 

курси ПК 

4 пілотних 

заклади 

освіти 

Панченко С.М. 

(обласний 

координатор) 

Луценко С.М.  

Тренери НУШ 

3 Січень-

грудень  

2022 року 

Регіональний інноваційний проєкт «Теорія і 

методика взаємодії закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти в естетичному 

вихованні дітей та учнівської молоді» 

Педагоги -учасники 

регіонального інноваційного 

проєкту  

Методичні 

рекомендації, 

презентації, звітні 

матеріали  

21 заклад 

освіти 

Сєрих Л. В.  

4 Березень  

2020 –  

грудень  

2024  

Регіональний інноваційний освітній проєкт 

«Науково-методичні засади впровадження 

медіаосвіти в освітній процес закладів 

дошкільної освіти»  

Вихователі ЗДО Збірка досвіду з 

упровадження 

медіаосвіти у 

ЗДО  

17 

закладів 

освіти 

Петрова Л. Г. Лобода В. В., 

Ковтун Є. Ф., 

Подліняєва О. О. 

Наконечна Л. М. 

5 Протягом 

року 

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» 

Педагоги -учасники 

регіонального інноваційного 

проєкту 

Методичні 

рекомендації, 

курси ПК, 

консультації, 

збірка кращих 

практик 

27 

закладіво

світи 

Луценко С.М.  

 
Пінчук Д.М 
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РОЗДІЛ VII. ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 

7. 1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 

Таблиця 7.1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Січень  Організація співпраці КЗ СОІППО із 

закладами освіти, науковими установами, 

організаціями, закладами-партнерами 

Заклади-партнери План роботи  

КЗ СОІППО 

 КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Завідувачі 

кафедр 

2 Лютий–

березень 

Анотований каталог публікацій щодо 

реалізації експериментальної роботи та 

інноваційної діяльності в закладах загальної 

середньої освіти Сумської області за 2021 рік 

Заклади загальної 

середньої освіти 

області 

Збірник матеріалів  КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Органи 

управління 

освітою 

області 

3 Березень, 

жовтень 

Забезпечити участь науково-педагогічного 

колективу Інституту в XІІІ Міжнародній 

виставці «Сучасні заклади освіти» 

Науково-педагогічні 

працівники, 

завідувачі кафедр, 

керівники закладів 

освіти 

Обмін досвідом  КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Завідувачі 

кафедр 

4 Березень Узагальнити стан упровадження 

експериментальної роботи в закладах 

загальної середньої освіти області 

Методисти МК, 

керівники 

експериментальних 

закладів освіти 

Звіт 

експериментальних 

закладів 

 КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Наукові 

керівники 

експериментів  

5 Квітень  Провести обласний науково-практичний 

семінар «Інноваційність педагога – ключ до 

освітніх змін» 

Координатори 

експериментальної 

роботи та 

інноваційної 

діяльності в області 

 

 

Програма, збірник 

матеріалів, 

сертифікати 

учасників  

 КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Наукові 

керівники 

лабораторій, 

експериментів 

та проєктів 

 



187  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Травень Провести Дні науки у КЗ СОІППО Науково-педагогічні 

працівники, 

завідувачі кафедр 

Вшанування кращих 

науковців за 

досягнення в 

науково-педагогічній 

діяльності та заслуги 

в реалізації державної 

політики в галузі 

національної освіти 

 КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Завідувачі 

кафедр 

7 Травень Провести засідання наукового круглого столу 

в рамках відзначення Днів науки України 

Науково-педагогічні 

працівники, 

завідувачі кафедр 

Підвищення ролі та 

відповідальності 

молодих учених за 

розвиток наукового 

потенціалу держави 

та посилення їх 

участі в організації 

наукових досліджень 

 КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Завідувачі 

кафедр 

8 Червень Підготувати звіт з наукової роботи  

КЗ СОІППО за перше півріччя 2022 року 

Науково-педагогічні 

працівники  

Звіт з наукової 

роботи 

 

 КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Завідувачі 

кафедр 

9 Вересень– 

жовтень  

Оновити банк даних експериментальної 

роботи та інноваційної діяльності в закладах 

освіти області 

Керівники закладів 

освіти 

Банк даних  КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Органи 

управління 

освітою 

області 

10 Листопад Вивчити й узагальнити стан упровадження 

інноваційної діяльності в закладах освіти 

області 

Методисти органів 

управління освітою 

області 

Загальний звіт  КЗ СОІППО Грицай С. М.  

Науково-видавничий 

відділ 

Наукові 

керівники 

експериментів 

та проєктів 

11 Грудень  Підготувати звіт з наукової роботи КЗ 

СОІППО за 2022 рік 

Науково-педагогічні 

працівники 

Звіт з наукової 

роботи 

 КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Завідувачі 

кафедр 

12 Грудень Підготувати план наукової роботи 

КЗ СОІППО на 2023 рік 

Науково-педагогічні 

працівники 

План наукової роботи  КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Завідувачі 

кафедр 

13 Щоквар-

тально 

Проводити збір та узагальнення інформації 

щодо участі науково-педагогічних 

працівників Інституту у наукових заходах 

(конференціях, симпозіумах, круглих столах 

тощо) та звітувати про їх проведення на 

науково-методичній раді КЗ СОІППО 

 

Науково-педагогічні 

працівники 

Звіт  КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Пономаренко Т. О. 

Науково-видавничий 

відділ 

Завідувачі 

кафедр 
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14 Протягом 

року 

Забезпечити аналітичне наповнення та 

систематичне оновлення сайту Інституту з 

питань здійснення експериментальної роботи 

та інноваційної діяльності 

Методисти органів 

управління освітою 

області, керівники 

експериментальних 

закладів освіти 

Інтернет-сторінка  КЗ СОІППО Грицай С. М. 

 

Науково-

видавничий 

відділ 

15 Протягом 

року 

Здійснювати науково-методичне 

консультування керівників 

експериментальних закладів освіти з питань 

організації експериментальної роботи 

Керівники 

експериментальних 

закладів освіти 

Консультації  КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ  

Науково-

педагогічні 

працівники 

16 Протягом 

року  

Науково-методичний супровід реалізації 

проєктів у закладах освіти області 

Учасники проєктів Рекомендації щодо 

реалізації проєктів 

 КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Керівники 

проєктів 

17 Протягом 

року 

Кооперація та укладання угод про наукове 

співробітництво з провідними навчальними, 

науково-дослідними вітчизняними та 

закордонними установами 

Заклади-партнери Укладання угод з 

закладами-

партнерами 

 КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Завідувачі 

кафедр 

18 Протягом 

року 

Проводити облік законодавчих та інших 

нормативних актів щодо питань наукової, 

експериментальної, проєктної діяльності та 

інформувати структурні підрозділи інституту 

щодо змін, нових актів та рекомендацій МОН 

України 

Науково-педагогічні 

працівники, наукові 

керівники 

Інформування  КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Завідувачі 

кафедр 

19 Протягом 

року 

Інформувати кафедри щодо науково-

практичних заходів, що проводяться іншими 

освітніми і науковими закладами України та 

зарубіжжя 

Науково-педагогічні 

працівники  

Інформування  КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

 

Завідувачі 

кафедр 

20 Протягом 

року 

Сприяти участі в міжнародних науково-

дослідних, освітніх і культурних програмах 

Науково-педагогічні 

працівники  

Інформування  КЗ СОІППО Грицай С. М. 

Науково-видавничий 

відділ 

Завідувачі 

кафедр 
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7.2. Координація дослідно-експериментальної діяльності 

Таблиця 7.2.1 
№ 

з\п 
Назва експерименту Мета експерименту Термін  Місце проведення 

 

1 2 3 4 5 

Експерименти Всеукраїнського рівня 

1.  Стандартизація наскрізної 

соціально-психологічної 

моделі масового 

впровадження медіаосвіти 

у вітчизняну педагогічну 

практику 

Експериментально перевірити 

результативність і стандартизацію 

вітчизняної соціально-психологічної моделі 

інтенсивного масового впровадження 

наскрізної медіаосвіти у вітчизняну 

педагогічну практику, підвищення рівня 

медіакомпетентності педагогів і студентів 

педагогічного і психологічного профілю 

2017-

2022 

1. Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу І. М. Середи Великописарівської селищної ради Сумської 

області; 

2. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської міської 

ради Сумської області; 

3. Андріяшівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Андріяшівської 

сільської ради Роменської районної ради Сумської області; 

4. Хмелівський ліцей - заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Хмелівської сільської ради Роменського району Сумської області; 

5. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська гімназія 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

6. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський навчально-

виховний комплекс: Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 - 

дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради Сумської області»; 

7. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26, 

м. Суми Сумської області; 

8. КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей»; 

9. Великобубнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Роменської міської ради Сумської області. 

2.  Освітній проєкт 

всеукраїнського рівня 

«Розроблення і 

впровадження навчально-

методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах 

реалізації нового 

Державного стандарту 

початкової загальної 

середньої освіти» 

Розробити, науково обґрунтувати та 

експериментально перевірити навчально-

методичне забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації нового Державного 

стандарту початкової загальної середньої 

освіти 

 

2017-

2022 

1. Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Недригайлівської селищної ради Сумської області (опорний заклад) 

 



190  

3.  Інноваційний освітній 

проєкт всеукраїнського 

рівня «Розроблення і 

впровадження навчально-

методичного забезпечення 

для закладів загальної 

середньої освіти в умовах 

реалізації Державного 

стандарту базової освіти» 

Розробити, науково обґрунтувати та 

експериментально перевірити навчально-

методичне забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації нового Державного 

стандарту базової загальної середньої освіти 

2021-

2027 

1.Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Недригайлівської селищної ради Сумської області (опорний заклад); 

2. Комунальний заклад  Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 

м. Суми Сумської області; 

3. Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської 

районної ради; 

4. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинськка гімназія 

Шосткинської міської ради Сумської області 

4.  Технологія навчання учнів 

початкової школи 

«Розумники» (Smart Kids) 

Формування навчального середовища 

початкової школи з використанням 

електронних освітніх ігрових ресурсів. 

2017-

2022 

1. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 12 

ім. Б. Берестовського Сумської міської ради Сумської області; 

2. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 15 

ім. Д. Турбіна Сумської міської ради Сумської області; 

3. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ПІ ступенів № 17 

Сумської міської ради Сумської області; 

4. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 

«Унікум» Сумської міської ради; 

5. Конотопська загальноосвітня школа І-ПІ ступенів № 5 Конотопської 

міської ради Сумської області; 

6. Конотопська спеціалізована школа І-ПІ ступенів № 9 Конотопської міської 

ради Сумської області; 

7. Конотопська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 10 Конотопської 

міської ради Сумської області; 

8. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 Шосткинської міської ради Сумської області»; 

9. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська спеціа лізована 

школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської області»; 

10. Комунальна організація(установа, заклад) «Шосткинський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 – дошкільний 

навчальний заклад імені Героя Радянського Союзу Колодко М.О. 

Шосткинської міської ради Сумської області»; 

11. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 7 Шосткинської міської ради Сумської області»; 

12. Опорний заклад «Кролевецький ліцей № 3» Кролевецької міської ради 

Сумської області; 

13. Комунальний заклад Березівської сільської ради "Березівський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Веселка» Сумської області. 
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5.  Розроблення і 

впровадження навчально-

методичного забезпечення 

інтегрованого курсу 

«Природничі науки» для 

10-11 класів закладів 

загальної середньої освіти 

Проєктування, наукового обґрунтування 

дидактичних засад створення та 

експериментальної перевірки навчально - 

методичного забезпечення інтегрованих 

курсів «Природничі науки», підготовка та 

перепідготовка вчительських кадрів. 

2018-

2022 

1. Ворожбянський ліцей (опорний заклад) Ворожбянської міської ради 

Сумської області. 

 

6.  Психолого-педагогічне 

забезпечення особистісно-

зорієнтованої освіти на 

засадах гуманної 

педагогіки в середньому 

загальноосвітньому 

навчальному закладі 

Побудувати і апробувати модель 

психологічного та педагогічного 

забезпечення особистісно-орієнтованої 

освіти на засадах гуманної педагогіки в 

середньому загальноосвітньому 

навчальному закладі в умовах становлення 

громадянського суспільства в Україні. 

2016-

2025 

1. Конотопська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 2 Конотопської міської 

ради Сумської області. 

 

7.  Організаційно-педагогічні 

умови формування в учнів 

м'яких навичок шляхом 

соціально-емоційного та 

етичного навчання 

Створення організаційно-педагогічних умов 

для формування в здобувачів освіти м'яких 

навичок шляхом соціально-емоційного та 

етичного навчання. 

2019-

2024 

1. Конотопська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 2 Конотопської міської 

ради Сумської області. 

 

8.  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» 

Експериментальна перевірка моделі 

національного освітнього парку з 

підвищення якості освіти. 

 

2021-

2030 

1. Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

2. Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

(опорний заклад) Недригайлівської селищної ради Сумської області 

3. Ліцей Боромлянської сільської ради 

4. Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №5 Тростянецької міської 

ради 

5. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської 

міської ради Сумської області  

6. Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області 

7. Конотопський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа       

І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Казка» Конотопської міської 

ради Сумської області 

8. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської 

міської ради Сумської області 

9. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 

імені В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області 

10.    Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2, 

ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області 
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9.     11. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради 

12. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, 

м. Суми, Сумської області 

13. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 

ім. Б. Берестовського, м. Суми, Сумської області 

14. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 

імені Максима Савченка Сумської міської ради 

15. Сумська початкова школа № 30 «Унікум» Сумської міської ради 

16. Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Охтирської міської 

ради Сумської області 

17. Путивльський ліцей № 2 ім. Г.Я. Базими Путивльської міської ради 

18. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський навчально-
виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей 

Шосткинської міської ради Сумської області» 

19. Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №11 Шосткинської міської ради Сумської області» 

20. Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської 

ради Сумської області 

21. Роменський ліцей №1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради 

Сумської області 
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7.3. Стан ведення експериментальної, інноваційної та проєктної діяльності в закладах освіти Сумської області 

Таблиця 7.3.1 

Експериментальна, інноваційна та проєктна діяльність 

№ 

з/п 
Райони 

Кількість закладів освіти 

Експерименти Проєкти Інновації 

Всеукраїнський 

рівень 

Міжнародний 

рівень 

Всеукраїнський 

рівень 

Регіональний рівень 

 

Всеукраїнський 

рівень 

Рівень  

навчального 

закладу 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Білопільська міська рада  1 10 1  5 

2 Ворожбянська міська рада 1 2 5    

3 Великописарівська с. р. 1 2 4 1  1 

4 Садівська с. р.   1 1   

5 Юнаківська с. р.   1    

6 Есманськ с. р.  1 1   5 

7 Попівська с. р.   10    

8 Липоводолинська с. р.   8 1   

9 Путивльська міська рада  3  3   

10 Хмелівська с. р. 1      

11 Середино-Будська міська 

рада 
 2 4 1   

12 Ямпільська с. р.   2 4 2  2 

13 Свеська с. р.  3     

14 Сумська міська рада 10 46 84 22 2 15 

15 Глухівської міська рада  7 16 2  8 

16 Лебединська міська рада  7 28 3  17 

17 Шосткинська міська рада 7 20 17 4 1 13 

18 Роменська міська рада 1 14 20 3   

19 Охтирська міська рада 1 1 17 4  6 

20 Конотопська міська рада 6  29 3 1 13 

21 Миколаївська с. р. 

Білопільського району  
  7 1   

22 Кириківська с. р. 

Великописарівського 

району 

  3    

23 Березівська с. р. 

Глухівського району 
1 1 4 1  8 

24 Шалигинська с. р. 

Глухівського району 

 

  2   3 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

25 Миропільська с. р. 

Краснопільського району 
  4    

26 Грунська с. р. Охтирського 

району 
 1 4 1  1 

27 Хотінська с. р. Сумського 

району 
  2    

28 Миколаївська с. р. 

Сумського району 
  3 2   

29 Бездрицька с. р. Сумського 

району  
  1    

30 Нижньосироватська с. р. 

Сумського району 
  4    

31 Дружбівська м. р. 

Ямпільського району  
 1 3    

32 Недригайлівська с. р.  2  11 1  2 

33 Зноб-Новгородська с. р. 

Середино-Будського району 
 1 1 1   

34 Боромлянська с. р. 

Тростянецького району  
 1 8 2   

35 Кролевецька м. р. 1 3 15 1 1 4 

36 Краснопільська с. р.  1 10 2   

37 Тростянецька м. р.   9   4 

38 Вільшанська с. р. 

Недригайлівського району 
  3    

39 Комишанська с. р. 

Охтирського району 
  1    

40 Чернеччинська с. р. 

Охтирського району  
  3   6 

41 Коровинська с. р. 

Недригайлівського району  
  1   2 

42 Буринська міська рада  4 14   2 

43 Дубов’язівська с. р. 

Конотопського району  
 1 2    

44 Степанівська с. р. 

Сумського району  
 1 4 2   

45 Бочечківська с. р. 

Конотопського району  
  3    

46 Верхньосироватська с. р. 

Сумського району  
 1 3 1   
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1 2 4 5 6 7 8 9 

47 Новослобідська с. р. 

Путивльського району  
  3   2 

48 Чупахівська с. р. 

Охтирського району 
  2    

49 Андріяшівська с. р. 

Роменського району  
1  5    

50 Синівська с. р. 

Липоводолинського району  
  2 1   

51 Річківська с. р. 

Білопільського району  
      

Усього 33 127 398 67 5 119 
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7.4. Науково-методичний супровід упровадження освітніх інновацій 

Таблиця 7.4.1 

№ Напрям діяльності Заходи Термін 
Керівник 

проєкту 
Координатори 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Науково-дослідна 

лабораторія 

інклюзивного та 

інтегрованого 

навчання 

Обласний семінар «Особливості роботи з батьками, які виховують дітей з ООП» 28.04.2022 Прядко Л. О. 

 

 

Обласний семінар «Діяльність асистента вчителя у ЗЗСО» 19.10.2022 

2 Науково-дослідна 

лабораторія з 

організації роботи 

опорних закладів 

освіти 

1. Науково-дослідницька діяльність  

1.1. Специфіка створення освітньо-розвивального середовища опорного закладу 

освіти 

1.2. Особливості формування спроможної освітньої мережі в умовах втілення 

реформи з децентралізації влади 

Протягом 

року 

Вознюк А. В. 

 

Грицай С. М. 

Перлик В. В. 

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 

2.3. Організація та проведення науково-методичних заходів різного рівня 

Протягом 

року 

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» 

3.2. Розробка методичних рекомендацій щодо організації успішної взаємодії закладу 

освіти з батьками 

3.3. Розробка методичних рекомендацій щодо розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагога  

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. Підготовка до видання науково-методичної продукції 

4.5. Оновлення бази даних опорних закладів освіти в рамках об’єднаних 

територіальних грома 

 

Протягом 

року 
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4.6. Проведення засідань творчих робочих груп щодо успішного функціонування 

опорних закладів освіти 

4.7. Планування діяльності лабораторії на 2023 рік 

4.8. Звітування за результатами виконання заходів відповідно плану за 2022 рік 

3 Науково-дослідна 

лабораторія з проблем 

медіаосвіти та 

медіаграмотності 

Відповідно до плану роботи лабораторії Протягом 

року 

Петрова Л. Г. Викладачі 

кафедри ОІТ 

4 Науково-дослідна 

лабораторія 

здоров’яспрямованої 

освіти 

1. Науково-дослідницька діяльність 

1.1. Розвиток професіоналізму педагогів у здійсненні здоров’яспрямованої освітньої 

діяльності 

1.2. Особливості розвитку психологічної компетентності особистості щодо 

здоров’яспрямованої освіти: психологічний супровід педагогів 

Протягом 

року 
Успенська В. М. Сидоренко І. В. 

2. Науково-методична діяльність 

2.1. Науково-практичне консультування всіх учасників освітнього процесу закладів 

освіти 

2.2. Науково-методична просвіта педагогів освітніх закладів 

2.3. Організація та проведення науково-практичних заходів 

3. Навчально-методична діяльність 

3. 3.1. Проведення лекцій для педагогів різних фахів 

3.1.1. Характеристика і параметри функціонування безпечного і здорового 

освітнього середовища  

3.1.2. Маркери якісного безпечного освітнього середовища за вимогами 

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти   

3.1.3. Розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та 

правильних харчових звичок. 

3.1.4. Аналіз моделей шкіл здоров’я в Україні. Алгоритм становлення школи 

здоров’я в закладі освіти 

3.1.5. Класифікація здоров’язбережувальних технологій та особливості їх 

застосування в діяльності закладу освіти 

3.1.6. Завдання і шляхи реалізації освітньої галузі Державного стандарту базової 

середньої освіти «Соціальна і здоров’язбережувальна» 

3.1.7. Профілактика та протидія булінгу в сучасному закладі освіти 

3.1.8. Психологічні особливості учнів/дітей з особливими потребами 

3.1.9. Психофізіологічні аспекти розвитку креативності. 

3.1.10. Психологічні аспекти гендерної освіти 

3.2. Проведення спецкурсів для учителів різних спеціалізацій з тем: «Психологічні 

аспекти розвитку пам’яті учнів», «Свідомість та самосвідомість: розвиток 

потенціалу учнів». 
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3.3. Проведення семінарських/практичних занять для студентів/магістрантів 

спеціалізації ПП з теми: «Психофізіологічна характеристика станів людини». 

3.4. Проведення курсів за вибором: 

3.4.1. Моделювання шкіл здоров’я у закладі освіти 

3.4.2. Безпечне і здорове освітнє середовище в Новій українській школі 

3.4.3. Уроки здорового харчування в закладі освіти 

3.4.4. Здоров'я - феномен. Здоров’язбережувальні проєкти, технології в закладах 

освіти 

3.4.5. Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності в 

учнів  

3.4.6. Гіперактивні учні в Новій українській школі: освітній процес у розрізі 

інклюзивного навчання та особистісного потенціалу в сучасному просторі. 

4. Організаційно-методична діяльність 

4.1. Організація співпраці з закладами освіти різних типів та громадськими 

організаціями 

4.2. Участь у науково-практичних заходах різного рівня з метою підвищення рівня 

інформованості учасників освітнього процесу щодо освітніх проблем  

здоров’язбереження 

4.3. Висвітлення результатів діяльності лабораторії 

4.4. Підготовка до видання науково-методичної видань 

4.5. Проведення засідань творчої групи «Уроки здорового харчування в закладах 

освіти» 

4.7. Планування діяльності лабораторії на 2022 рік 

4.8. Звітування за результатами виконання заходів відповідно плану за 2021 рік 

5. Виконання державних документів та звітний контроль за ними 

5.1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти України 

«Про подальше впровадження міжнародного проєкту «Європейська мережа шкіл 

сприяння здоров’ю» в Україні» (від 20.07.1998 № 206/272) 

5.2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти України 

«Про подальший розвиток міжнародного проєкту «Європейська мережа шкіл 

сприяння здоров’ю» в Україні» (від 29.04.2002 № 157/281) 

5.3. Указ Президента України «НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ розбудови безпечного і 

здорового освітнього середовища у Новій українській школі» 

від 25 травня 2020 року № 195/2020 

5.4. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

від 04.12.2021 № 502-ОД «Про виконання рішення колегії Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації» (пункту 3/1 рішення колегії ДОН 

від 26.11.2020 «Про  стан функціонування Шкіл здоров’я та впровадження програм 

здоров’яспрямованого змісту в закладах освіти області») 
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5.5. Рішення колегії Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 27.11.2021 протокол № ¾ «Про хід виконання рішення колегії 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 26 

листопада 2020 року (протокол № 3/1) «Про стан функціонування Шкіл здоров’я та 

впровадження програм здоров’яспрямованого змісту в закладах освіти області» 

5.6. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

від 14.01.2021 № 08-ОД «Заходи щодо створення в закладах освіти належних умов 

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

5.7. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської ОДА «Про затвердження плану 

заходів з реалізації спільного проєкту «Вчимося жити разом» у Сумській області»» 

(від 19.05.2017 № 327-ОД ) 

5.8. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської ОДА «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» (від 05.07.2019 № 449-ОД ) 

5.9. Наказ Департаменту освіти і науки Сумської ОДА «Про заходи з розвитку 

проєкту «Європейська мережа Шкіл сприяння здоров’ю» в Сумській області на 

2016-2020 роки» (від 27.09.2016 № 494-ОД) 

6. Публікації наукових статей 

7. Видання методичних рекомендації для педагогів 

8. Підготовка нормативної бази освітньої діяльності КЗ СОІППО з проблем 

здоров’язбереження 

9. Публікації інформації (прес-релізи) на сайті КЗ СОІППО 

5 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. 

 

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 

Проведення підвищення кваліфікації з курсу «Педагогіка партнерства - успішна взаємодія 

суб’єктів освітнього процесу», «Особливості створення освітньо-розвивального середовища 

закладу освіти в умовах упровадження концепції Нової української школи» (для вчителів 

різних категорій, які є учасниками проєкту) 

Протягом 

року 

Висвітлення результатів щодо реалізації проєкту Протягом 

року 

Оновлення бази даних закладів освіти в рамках реалізації проєкту Протягом 

року 

Планування діяльності творчої групи щодо реалізації проєкту на 2023 рік Протягом 

року 

Звітування за результатами виконання заходів відповідно до  плану за 2022 рік Протягом 

року 
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6 Регіональний 

інноваційний проєкт 

«Демократизація та 

партнерство закладів 

освіти в умовах НУШ» 

 

Надання практичної та консультативної адресної допомоги закладам освіти – 

учасникам Проєкту щодо його реалізації 

2017-2021; 

2021-2027 

Луценко С. М. Пінчук Д. М. 

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 

7 Регіональний 

інноваційний проєкт 

«Теорія і методика 

взаємодії закладів 

загальної середньої та 

позашкільної освіти в 

естетичному вихованні 

дітей та учнівської 

молоді» 

Регіональний семінар:  «Взаємодія закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти в естетичному вихованні дітей та учнівської молоді»  

Вересень-

грудень 

2022 року 

Сєрих Л. В. Грицай С. М. 

Круглий стіл (Інтернет); Тематична панель: 

«Методика взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в 

естетичному вихованні підлітків» 

Вересень-

грудень 

2022 року 

Публікації наукових статей, презентацій, спілкування в групі на Fb у Вайбері 

Видання методичних рекомендацій для педагогів 

Протягом 

року 

Публікації інформації (прес-релізи) на сайті КЗ СОІППО Протягом 

року 

8 Міксіке Залучення учнів, педагогів до участі в проєкті Протягом 

року 

Удовиченко І. В. OU Miksike 

9 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 середньоїосвіти 

 

2021-2027  Рогова В.Б. 

МОН України 

Завалевський Ю.І.  

Інститут 

модернізації 

змісту освіти 

 

Панченко С.М. 

Тренери НУШ 

 

Проведення курсів підвищення кваліфікації для директорів, заступників директорів, 

учителів ЗЗСО Сумської області, які впроваджуватимуть предмети та інтегровані 

курси за освітніми галузями 
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РОЗДІЛ VIII. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ 
8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

Таблиця 8.1.1 
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8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти 

1 Жовтень-

грудень 

2022 

Проведення VIІІ щорічної он-

лайн науково-освітньої виставки 

«Інноваційні стратегії 

інформатизації освіти» 

– представники обласних 

Інститутів післядипломної 

педагогічної  

освіти; 

– представники 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, вищих навчальних 

закладів; 

– представники органів 

виконавчої влади та органів 

місцевого  

самоврядування; 

– представники громадських 

організацій, бізнесових кіл, 

спеціалізованих наукових та 

інформаційних видань тощо. 

Он-лайн каталог науково-освітньої 

виставки 

100 

осіб 

Он-лайн   

Ресурс КЗ 

СОІППО 

Петрова Л.Г. 

Лобода В.В. 

 

 

В
се

у
к
р

аї
н

сь
к
а 

гр
о

м
ад

сь
к
а 

о
р

га
н

із
ац

ія
 «

 

К
о

н
со

р
ц

іу
м

 з
ак

л
ад

ів
 п

іс
л
я
д

и
п

л
о

м
н

о
ї 

о
св

іт
и

»
 У

к
р

аї
н

сь
к
и

й
 в

ід
к
р

и
ти

й
 

у
н

ів
ер

си
те

т 
п

іс
л
я
д

и
п

л
о

м
н

о
ї 

о
св

іт
и

 

Ін
ф

о
р

м
ац

ій
н

і 
л

и
ст

и
, 

ін
ф

о
р

м
ац

ія
 н

а 
са

й
ті

 

С
О

ІП
П

О
, 

к
аф

е
д

р
и

 О
ІТ

 

2 Протягом 

року 

Методичний супровід 

Державних програм і проєктів, 

конкурсів  

Учителі різних спеціальностей Щоденник подій на електронному 

ресурсі 

https://sites.google.com/view/kafoit  
 

Інтернет 

 ресурс 

 «Міжнародний 

конкурс з 

інформатики та 

комп’ютерного 

мислення- Бебрас» - 

Павленко І.М. 

  

https://sites.google.com/view/kafoit
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3 Протягом 

року 

Упровадження  регіонального 

інноваційного освітнього 

проєкту  «Науково-методичні 

засади впровадження 

медіаосвіти в освітній процес 

закладів дошкільної освіти» 

Педагогічні працівники Відповідно програми освітнього 

проєкту 

100 Заклади-

учасники 

Петрова Л.Г. 

 

 
 

Ін
ф

о
р

м
ац

ій
н

і 

л
и

с
ти

, 

ін
ф

о
р

м
ац

ія
 н

а 

са
й

ті
 С

О
ІП

П
О

, 

к
аф

ед
р

и
 О

ІТ
 

4 Протягом 

року 

Тренінги за напрямом 

формування інформаційно-

цифрової компетентності у 

педагогів області 

Учителі різних спеціальностей Створення блогів, вікі-статей, 

електронних навчальних ресурсів 

300 КЗ 

СОІППО 

Куратори груп 

  

 

8.2. Забезпечення навчання вчителів інформатики та методичної підтримки викладання курсу інформатики 

1 Протягом 

року 

Курси підвищення кваліфікації 

учителів інформатики за 

дистанційною формою 

навчання  

Учителі інформатики Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 

 

60 КЗ 

СОІППО 

Петрова Л.Г. 

 
  

2 Протягом 

року 

Курси за вибором  

«Інформатика в Новій 

українській школі: 

перезавантаження»  та  «Теорія 

та методика викладання 

інформатики та інформаційних 

технологій» 

Учителі інформатики Сертифікат про навчання 30 КЗ 

СОІППО 

Петрова Л.Г. 

 

  

 

8.3. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, 

розвиток віртуальних педагогічних спільнот для розробки електронного освітнього контенту 

1 Протягом 

року 

Опанування технології підтримки 
віртуальної навчальної діяльності ( 

курс за вибором «Медіаграмотність 

учасників освітнього процесу»)  

Учителі різних спеціальностей Електронний ресурс Sumy Wiki  

представлення історико-краєзнавчого 

контенту Сумщини  

50 

  
  
в
ік

і-
р

ес
у
р

с 

h
tt

p
:/

/i
st

o
ri

y
a.

so
i

p
p
o

.e
d
u

.u
a 

 

Куратори груп 

  

2 Протягом 

року 

Опанування хмаро орієнтованого 

освітнього середовища навчального 

закладу (курси за вибором  
«Використання онлайн-інструментів в 

освітньому процесі», «Віртуальний 

клас для ефективного навчання: Google 
Classroom» та  « Віртуальний клас для 

ефективного навчання: 

MicrosoftTeams», «Технологія 
вебквесту в освітньому процесі») 

Учителі різних спеціальностей Електронний освітній контент  100 

П
л
ат

ф
о

р
м

и
 M

ic
ro

so
ft

 

O
ff

ic
e 

3
6

5
 т

а 
G

o
o

g
le

 Куратори груп 

  

http://istoriya.soippo.edu.ua/
http://istoriya.soippo.edu.ua/
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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 

Таблиця 9.1.1  

Форми науково-методичного супроводу діяльності працівників ЦПР ПП 

№ з/п 
Термін 

проведення 

Форма проведення заходу 

(нарада, семінар, майстерня, 

брифінг, порадник, творча 

група, школа 

молодого вчителя (управлінця), 

школа майбутнього вчителя 

методиста) 

Контингент задіяних 

О
ч

ік
у

в
а

н
и

й
 р

ез
у

л
ь

т
а

т
 

р
о

б
о

т
и

 а
б

о
 ф

о
р

м
а

 

п
ід

б
и

т
т
я

 п
ід

су
м

к
ів

 

О
р

іє
н

т
о

в
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

Місце 

проведення 

Відповідальні 

особи, 

організатори, 

співорганізатори 

П
р

о
п

о
зи

ц
ії

 з
 і

м
ід

ж
ев

о
- 

ін
ф

о
р

м
а

ц
ій

н
о

г
о

 

су
п

р
о

в
о

д
у
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СІЧЕНЬ 

1 20.01.2022 Методичний порадник 

Система оцінювання здобувачів 

освіти як напрям внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освітньої діяльності закладу 

загальної середньої освіти 

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти 

територіальних громад, консультанти 

центрів професійного розвитку, 

директори закладів загальної середньої 

освіти М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 150 КЗ 

СОІППО 

Перлик В.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

ЛЮТИЙ 

2 10.02.2022 Обласний семінар 

Базовий компонент дошкільної 

освіти – стратегічний документ 

освітньої галузі 

Спеціалісти управлінь (відділів) освіти 

територіальних громад, консультанти 

центрів професійного розвитку, 

педагогічні працівники закладів 

дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 300 КЗ 

СОІППО 

Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

3 23.02.2022 Методичний порадник 

Інтелектуальні змагання як засіб 

підтримки і розвитку здібних 

учнів 

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти  

територіальних громад, працівники центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників, педагоги закладів загальної 

середньої освіти М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ 

СОІППО 

Сукачова Н.М. 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

БЕРЕЗЕНЬ 

4 16.03.2022 Обласний семінар 

Базовий компонент дошкільної 

освіти: особливості впровадження 

(інваріантна складова) 

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти 

територіальних громад, консультанти 

центрів професійного розвитку, 

педагогічні працівники закладів 

дошкільної освіти М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 300 КЗ 

СОІППО 

Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

5 29.03.2022 Методичний порадник 

Стратегія розвитку закладу 

загальної середньої освіти 

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти 

територіальних громад, консультанти 

центрів професійного розвитку, 

заступники директорів з навчально-

виховної роботи М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ 

СОІППО 

Іващенко І.І. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

КВІТЕНЬ 

6 19.04.2022 Обласний семінар 

Базовий компонент дошкільної 

освіти: особливості впровадження 

(інваріантна складова) 

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти 

територіальних громад, консультанти 

центрів професійного розвитку, 

педагогічні працівники закладів 

дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 300 КЗ 

СОІППО 

 

 

 

 

Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

7 21.04.2022 Обласний семінар 

Особливості роботи з 

обдарованими учнями в умовах 

Нової української школи 

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти 

об’єднаних територіальних громад, 

працівники центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників, 

педагоги закладів загальної середньої 

освіти М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ 

СОІППО 

Сущенко А.О. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

8 26.04.2022 Обласна школа майбутнього 

вчителя-методиста 

Власна методична розробка: 

специфіка та особливості 

побудови 

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти  

територіальних громад, працівники центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників, педагоги, які претендують на 

присвоєння педагогічного звання 

«учитель-методист», «вихователь-

методист», «педагог-організатор-

методист» у 2022- 

2023 н.р. 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ 

СОІППО 

Удовиченко І.В., 

Іващенко І.І.,  

методисти 

Сумського ОІППО 

П
р

ес
-р

ел
із
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ТРАВЕНЬ 

9 05.05.2022 Обласний семінар 

Планування освітнього процесу в 

умовах осучаснення дошкільної 

освіти  

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти 

територіальних громад, консультанти 

центрів професійного розвитку, 

педагогічні працівники закладів 

дошкільної освіти  М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ 

СОІППО 

Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

10 19.05.2022 Методична сабза 

Андрагогіка: методичний супровід 

НУШ  

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти 

територіальних громад, консультанти 

центрів професійного розвитку, 

педагогічні працівники закладів 

дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 120 КЗ 

СОІППО 

Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П.,  

Сущенко А.О., 

методисти відділу 

П
р

ес
-р

ел
із

 

СЕРПЕНЬ 

11 Серпень 

2022 
Методичний брифінг з питань 

організованого початку  

2022-2023 н.р. 

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів, 

міських рад, територіальних громад; 

директори, консультанти центрів 

професійного розвитку, керівники 

предметних методичних об’єднань 

педагогічні працівники  Ін
ст

р
у

к
ти

в
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

500 КЗ 

СОІППО 

Удовиченко І.В., 

методисти 

Сумського ОІППО 

П
р

ес
-р

ел
із
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ВЕРЕСЕНЬ 

1 2 3 4 56 6 7 8 9 

12 14.09.2022 Обласний семінар 

Діяльність закладів дошкільної 

освіти в сучасному освітньому 

просторі: актуальні аспекти 

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти 

територіальних громад, консультанти 

центрів професійного розвитку, 

педагогічні працівники закладів 

дошкільної освіти 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 200 КЗ 

СОІППО 

Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

13 26.09.2022 Інструктивно-методична 

нарада Особливості організації 

роботи відділів освіти, закладів 

загальної середньої освіти з 

проведення  

І-ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів, учнівських 

інтелектуальних змагань 

Відповідальні за проведення олімпіад 

відділів (управлінь) освіти об’єднаних 

територіальних громад 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 

120 КЗ 

СОІППО 

Сущенко А.О. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

ЛИСТОПАД 

14 24.11.2022 Обласний  семінар 

Діти раннього віку – особливості 

організації освітнього процесу 

Спеціалісти управлінь (відділів) освіти, 

консультанти районних (міських, 

територіальних громад) центрів 

професійного розвитку, педагогічні 

працівники закладів дошкільної освіти 

 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 200 КЗ 

СОІППО 

Міщенко Л.Б. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

15 Система-

тично  
Усна newspaper 

Діяльність Центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Директори Центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників 

 

 

 

 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 30 КЗ 

СОІППО 

Удовиченко І.В. 

П
р

ес
-р

ел
із

 

16 Протягом 

року 
Тематична едукація ЦПР ПП # 

Надання консультативних послуг 

центрами професійного розвитку 

Директори Центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників 

 

 

 

 

М
ет

о
д

и
ч

н
і 

р
ек

о
м

ен
д

ац
ії

 23 КЗ 

СОІППО 

Удовиченко І.В. 

П
р

ес
-р

ел
із
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9.2. Діяльність та мережа центрів професійного розвитку педагогічних працівників з 

основних напрямів їх діяльності 

 

Національна доктрина розвитку передбачає модернізацію освіти, її стратегічне 

реформування та розвиток, прямо вказує на доступність якісної освіти для всіх громадян як 

пріоритетне завдання освітньої галузі. 

Науково-методична, організаційна та навчальна робота з педагогами області 

реалізується відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Указів Президента: «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і 

розвитку освіти в Україні», Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ 

століття), Розпоряджень Голови Сумської обласної державної адміністрації з питань освіти. 

Координацію діяльності ЦПР ПП у районах, містах, територіальних громадах 

здійснює Удовиченко І.В., проректор з науково-педагогічної та методичної роботи КЗ 

СОІППО, д.пед.н., доцент; організаційний супровід – Сущенко А.О., провідний фахівець 

навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку 

КЗ СОІППО. 

Діяльність ЦПР ПП унормована Положенням про центр професійного розвитку 

педагогічних працівників (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 

липня 2020 р. № 672) та спрямована на сприяння професійному розвитку педагогічних 

працівників, їх психологічну підтримку та консультування. 

Координацію діяльності ЦПР ПП у районах, містах, територіальних громадах 

здійснюється відповідно до моделі (рис. 9.2.1). 

Робота ЦПР ПП відбуватиметься в контексті реалізації обласної моделі спільної 

взаємодії (відповідно до пунктів Положення про ЦПР ПП), що орієнтована на виконання 

таких функцій: 

 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; 
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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. 

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. 

Центри не можуть виконувати завдання, не передбачені Положенням та іншими 

актами законодавства.  

У Сумській області функціонує 22 центри професійного розвитку педагогічних 

працівників у районах (містах, ТГ) (таблиця 9.2.1) у 5 районах (рисунок 9.2.2) методичний 

супровід діяльності яких здійснювали методисти КЗ СОІППО під керівництвом проректора з 

науково-педагогічної та методичної роботи Удовиченко І.В. 
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Рисунок 9.2.1. Організаційно-функціональна модель методичного супроводу діяльності педагогів області 
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Таблиця 9.2.1  

Центри професійного розвитку педагогічних працівників Сумської області 

№ з/п 
Повна назва ЦПР ПП, відповідно до статутних 

документів 
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п
ед

аг
о
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 Ц
П

Р
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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 розвитку 

педагогічних працівників» Роменської міської ради 

Сумської області 

2020 9,5 7 Мальцева Галина 

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 
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1 2 3 4 5 6 

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. 
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Рисунок 9.2.2. Географія розташування центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської області 

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 
 

10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, 

закладами освіти, освітніми установами та громадськими організаціями 

Таблиця 10.1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра освітніх та інформаційних технологій 

1. 14.12.2020-

14.12.2022 

Реалізація компоненту 

проєкту «Культура 

добросусідства» через 

впровадження програм 

інтегрованого 

наскрізного курсу 

Вихователі 

ЗДО та 

учителі 

початкових 

класів ЗЗСО 

Звіт про 

проведені 

заходи 

1000 КЗ СОІППО Петрова Л. Г. ГО 

«Інформаційно-

дослідний центр 

«Інтеграція та 

розвиток» 

Прес-

релізи 

Кафедра теорії і методики змісту освіти 

1 Безстроково OU Miksike учні, учителі 

ЗЗСО 

організація 

заходів 

400 СОІППО Удовиченко І. В. - Прес-

релізи  

2 Протягом року Міжнародна асоціація 

Орф Шульверку в 

Україні 

Педагоги 

закладів 

загальної 

середньої та 

дошкільної 

освіти 

Організація та 

проведення 

спільних 

навчальних 

освітніх 

заходів  

200 Сумська 

область 

Сєрих Л. В. 

Байдак Ю. В. 

Міжнародна 

асоціація Орф 

Шульверк  

Прес-

релізи 

3 

 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

Міжнародна асоціація 

Ta.Kt TRANS art. 

KUNST therapies 

 

 

 

Педагоги 

закладів 

загальної 

середньої та 

позашкільної 

освіти 

Організація та 

проведення 

спільних 

навчальних 

освітніх 

заходів 

150 

 

 

 

 

 

Сумська 

область 

 

 

 

 

Сєрих Л. В. 

 

 

 

 

 

Міжнародна 

асоціація Ta.KT 

trans ART. 

KUNST 

therapies’ 

(Австрія) 

Прес-

релізи 
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1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 

4 Протягом року ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ПРОМІНЦІ» 

Харків  

Педагоги 

закладів 

мистецької 

освіти 

Організація та 

проведення 

спільних 

навчальних 

освітніх 

заходів 

150 Харківська 

область 

Сєрих Л. В. ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ПРОМІНЦІ» 

Харків 

(Україна) 

Прес-

релізи 

5 Протягом року Міжнародний 

благодійний фонд 

«Здоров’я жінки та 

планування сім’ї» 

Педагоги 

закладів 

загальної 

середньої та 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

Організація та 

проведення 

спільних 

навчальних 

освітніх 

заходів  

200 Сумська 

область 

Успенська В. М. 

Сидоренко І. В. 

Міжнародна 

федерація 

планування сім’ї 

(IPPF), 

МОН України 

Прес-

релізи 

 

 

 

 

 

 

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм та проєктів 

Таблиця 10.1.2 

 
№ 

з/п 
Назва програми, проєкту Назва організації Термін Основні напрями співпраці, результати реалізації 

1 2 3 4 5 

1 Всеукраїнський проєкт 

«Навчально-методичне 

забезпечення з іноземної мови 

учнів початкової школи» 

МОН України, Британська 

Рада 

2022-2023 рр. Клюніна Н. В., координатор проєкту в Сумській області 

2 Міжнародний проєкт «Міксіке 

Україна» 

OU Miksike, Естонія, 

м. Тарту – Україна,  

м. Суми 

Січень – червень  

2022 року 

Залучення (Удовиченко І. В.) учнів, педагогів до участі в проєкті 
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РОЗДІЛ ХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РЕГІОНУ 
11.1. Моніторинг освітньої діяльності у 2022 році 

Таблиця 11.1.1 
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о
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о
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о
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о
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в
о
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о

б
о

т
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(з
а

х
о

д
у

) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.1.1 Участь у моніторингових дослідженнях міжнародного рівня 

1 За 

окремим 

графіком 

МОНУ 

Організація підготовки до 

проведення міжнародного 

дослідження якості освіти          

PISA-2022 

Педагогічні та 

науково-педагогічні 

працівники 

  КЗ СОІППО, навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та зовнішнього 

незалежного 

оцінювання, 

заклади освіти 

Остапенко О.І. 

 
 

П
ре

с-
ре

лі
з 

11.1.2 Участь у моніторингових дослідженнях всеукраїнського рівня 

1 За 

окремим 

графіком 

МОНУ 

Організація підготовки та 

проведення загальнодержавного 

зовнішнього моніторингу якості 

початкової освіти «Стан 

сформованості читацької та 

математичної компетентностей 

випускників початкової школи 

закладів загальної середньої 

освіти» 

 

 

Учні початкової 

ланки закладів 

загальної середньої 

освіти 

  КЗ СОІППО, навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та зовнішнього 

незалежного 

оцінювання,  

заклади освіти 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

УЦОЯО 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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11.1.3 Моніторингові дослідження регіонального рівня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Березень 

2022 

Моніторингове дослідження 

стану готовності вчителів 

основної та старшої школи до 

реалізації змісту навчання в 

контексті вимог НУШ: 

компетентнісно-орієнтований 

підхід 

Заступники 

директорів, учителі, 

учні закладів 

загальної середньої 

освіти 

Довідка про 

проведення 

дослідження, 

методичні рекомендації 

300 Лебединська, 

Путивльська 

територіальні громади 

Борисенко О.Ф. ДОН 

СОДА 

П
ре

с-
ре

лі
з 

2 Березень 

2022 

Моніторингове дослідження 

стану сформованості соціальної 

компетентності учнів основної та 

старшої школи 

Заступники 

директорів, учителі, 

учні закладів 

загальної середньої 

освіти 

Довідка про 

проведення 

дослідження, 

методичні рекомендації 

300 Білопільська, 

Тростянецька 

територіальні громади 

Браткова Г.М. 

 

ДОН 

СОДА 

П
ре

с-
ре

лі
з 

11.1.4 Науково-методичний супровід моніторингових досліджень 

1 Лютий  

2022 

Розробка інструментарію 

моніторингового дослідження 

стану готовності вчителів 

основної та старшої школи до 

реалізації змісту навчання в 

контексті вимог НУШ: 

компетентнісно-орієнтований 

підхід 

Заступники 

директорів, учителі, 

учні закладів 

загальної середньої 

освіти 

 

Інструменти збирання 

інформації (анкети); 

засоби первинної 

обробки даних 

(підсумкові таблиці); 

інструкції, пам’ятки для 

виконавців, 

респондентів; 

інструктивно-методичні 

рекомендації для 

координаторів щодо 

організації та 

проведення дослідження 

 
 

КЗ СОІППО, навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Борисенко О.Ф.   

2 Лютий  

2022 

Розробка інструментарію 

моніторингового дослідження 

стану сформованості соціальної 

компетентності учнів основної та 

старшої школи 

Заступники 

директорів, учителі, 

учні закладів 

загальної середньої 

освіти 

 
 

КЗ СОІППО, навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Браткова Г.М. 

 
  

3 22 грудня 

2022 

Обласний вебінар «Підсумки 

проведених моніторингових 

досліджень за 2022 рік. Завдання 

на 2023 рік» 

Відповідальні за 

організацію та 

проведення 

моніторингових 

досліджень  

Методичні рекомендації 

щодо удосконалення 

організації та 

проведення 

моніторингових 

досліджень  

 

 

 

 

54 КЗ СОІППО, навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Удовиченко І.В. 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

 

 

П
ре

с-
ре

лі
з 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Протягом 

року 

Поповнення обласного банку 

даних інструментарію 

моніторингових досліджень 

Керівники, завідувачі, 

консультанти центрів 

професійного 

розвитку педагогічних 

працівників, 

керівники методичних 

об’єднань, 

керівники закладів 

освіти 

   Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

 

  

5 Протягом 

року 

Висвітлення результатів 

проведених моніторингів через 

засоби масової інформації (друк в 

обласних періодичних 

освітянських виданнях) 

Педагогічні 

працівники 
   Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

 

  

6 Протягом 

року 

Розміщення довідок за підсумками 

моніторингових досліджень на веб-

сайті ДОНСОДА, КЗ СОІППО 

Педагогічні 

працівники 
   Остапенко О.І.   

7 Протягом 

року 

Здійснення методичної, 

консультативної допомоги 

відділам (управлінням) освіти, 

освітнім установам з  питань  

діагностики якості освіти та 

технології проведення 

моніторингових досліджень якості 

освіти 

Керівники, завідувачі, 

консультанти центрів 

професійного 

розвитку педагогічних 

працівників, 

керівники методичних 

об’єднань, 

керівники закладів 

освіти 

   Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

 

  

8 Протягом 

року 

Підготовка інформаційно-

аналітичного бюлетеня 

«Моніторинг якості освіти в 

закладах загальної середньої 

освіти Сумської області у 2021-

2022 н.р.» 

Керівники, завідувачі, 

консультанти центрів 

професійного 

розвитку педагогічних 

працівників, 

керівники методичних 

об’єднань, 

керівники закладів 

освіти 

   Удовиченко І.В. 

Остапенко О.І. 

Браткова Г.М. 
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11.2. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року 

Таблиця 11.2.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.2.1 Інформаційно-роз’яснювальна робота 

1 Протягом 

року 

Консультування з питань  

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Керівники, учителі, учні, 

студенти закладів освіти, 

батьки, відповідальні за 

ЗНО  

  КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

  

2 Протягом 

року 

Інформаційна робота щодо 

розміщення у періодичній пресі, 

на сайтах місцевих органів 

управлінь освітою, закладів 

освіти інформації про зовнішнє 

оцінювання 

Відповідальні за ЗНО Статистичний 

звіт 

51 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Грудень 

2021- 

січень 

2022 

Координація ходу організації та 

проведення уроків інформатики 

з метою ознайомлення з 

Інтернет ресурсами сайтів 

УЦОЯО, ХРЦОЯО 

 

Учні закладів освіти, 

учителі інформатики 

Довідка про 

проведення 

уроків 

інформатики, 

аналітичний та 

статистичний 

звіт 

8 507 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

  Максименко Т.В.  
 

П
р

ес
-р

ел
із

 

11.2.2 Організаційна робота 

1 05.01  

22.01.2022 

 

Координація ходу реєстрації 

учасників для проходження 

пробного ЗНО 

 

Особи, які виявили 

бажання ознайомитися з 

процедурою проведення 

ЗНО 

Статистичний 

звіт 

8 507 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

Консультаційні 

пункти, 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

2 01.02  

09.03.2022 

 

Координація ходу реєстрації 

учасників для проходження 

основної сесії ЗНО 

 

Учні, студенти закладів 

освіти, випускники 

минулих років 

Довідка про 

проведення 

реєстрації, 

статистичний 

звіт 

9 715 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

Консультаційні 

пункти, 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

3   Січень  

квітень 

2022 

Добір персоналу пунктів 

проведення ЗНО та формування 

мережі 

Педагогічні, науково-

педагогічні працівники 

закладів освіти Сумської 

області 

 2 467 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

Місцеві 

органи 

управління 

освітою, 

заклади 

освіти,  

ХРЦОЯО 
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4 Березень 

2022 

 

Заповнення електронної бази 

даних персоналу пунктів 

проведення пробного ЗНО 

Педагогічні, науково-

педагогічні працівники 

закладів освіти Сумської 

області 

  КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання, місцеві 

органи управління 

освітою, заклади 

освіти 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

 

Відповідальні 

за ЗНО в 

містах 

Глухів, 

Конотоп, 

Охтирка, 

Ромни, 

Суми, 

Шостка 

 

5 Березень  

2022 

Проведення та участь в 

установчих нарадах, zoom-

конференціях для 

відповідальних за пункти 

проведення пробного ЗНО, їхніх 

помічників   

Відповідальні за пункти 

проведення пробного ЗНО, 

їхні помічники 

 60 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

6  Лютий  

травень 

2022 

Підготовка (навчання-

інструктаж) осіб, які 

залучатимуться до роботи в 

пунктах проведення ЗНО  

Педагогічні, науково-

педагогічні працівники 

закладів освіти Сумської 

області 

Довідка про 

проведення 

навчання, 

статистичний 

звіт 

2 467 Органи управління 

освітою міст Глухів, 

Конотоп, Охтирка, 

Ромни, Суми, Шостка 

 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

Відповідальні 

за  ЗНО в 

містах 

Глухів, 

Конотоп, 

Охтирка, 

Ромни, 

Суми, 

Шостка  

П
р

ес
-р

ел
із
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7 19.03.2022 

(українська 

мова, 

українська 

мова і 

література) 

 

26.03.2022 

(іноземні 

мови, 

біологія, 

географія, 

історія України, 

математика, 

фізика, хімія) 

Проведення пробного ЗНО Особи, які виявили 

бажання перевірити 

процедуру проведення 

ЗНО 

Довідка про 

проведення 

пробного ЗНО, 

статистичний 

звіт 

6 000 Заклади  загальної 

середньої, 

професійної 

(професійно-

технічної), фахової 

передвищої, вищої 

освіти Сумської 

області 

Удовиченко І.В. 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

8 Квітень  

травень 2022 

 

Організація та проведення 

установчих нарад, zoom-

конференцій для відповідальних 

за пункти проведення ЗНО, їхніх 

помічників та відповідальних за 

ЗНО 

Відповідальні за ЗНО, 

відповідальні за пункти 

проведення ЗНО, їхні 

помічники 

 160 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

9 Травень 

2022 

 

Проведення та участь                    

в установчій нараді, zoom-

конференції з уповноваженими 

особами УЦОЯО 

Уповноважені особи 

УЦОЯО 
 50 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу якості 

освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із
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10 Травень 

2022 

 

Заповнення електронної бази 

даних персоналу пунктів 

проведення ЗНО 

Педагогічні та науково-

педагогічні працівники 

закладів освіти Сумської 

області 

  КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу освіти 

та зовнішнього 

незалежного 

оцінювання, місцеві 

органи управління 

освітою, заклади 

освіти 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

 

Відповідальні 

за  ЗНО в 

містах 

Глухів, 

Конотоп, 

Охтирка, 

Ромни, 

Суми, 

Шостка  

 

11 Квітень-

травень 

2022 

 

Підбір кандидатів для роботи у 

регіональних експертних групах  

Педагогічні та науково-

педагогічні працівники 

закладів освіти Сумської 

області 

 10 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу освіти 

та зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Удовиченко І.В. 

Остапенко О.І. 
  

12 05.05  

17.05.2022 

 

Координація ходу реєстрації 

учасників додаткової сесії 

Особи, які через 

об’єктивні причини не 

змогли взяти участь у 

зовнішньому незалежному 

оцінюванні та/або не 

зареєструвалися в 

основний період реєстрації 

Довідка про 

проведення 

реєстрації, 

статистичний 

звіт 

 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу освіти 

та зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

Максименко Т.В. 

 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із
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13 23.05.2022 

(фізика) 

26.05.2022 

(хімія) 

31.05.2022 

(українська 

мова, 

українська 

мова і 

література) 

03.06.2022 

(математика) 

06.06.2022 

(іспанська, 

німецька, 

французька 

мови) 

07.06.2022 

(англійська 

мова) 

10.06.2022 

(історія 

України) 

14.06.2022 

(географія) 

17.06.2022 

(біологія) 

Проведення основної сесії ЗНО 

 

Учні, студенти закладів 

освіти, випускники 

минулих років 

Довідка про 

проведення 

ЗНО, 

статистичний 

звіт 

9 715 Пункти тестування 

на базі закладів 

освіти в містах 

Глухів, Конотоп, 

Охтирка, Ромни, 

Суми, Шостка  

Удовиченко І.В. 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

14 23.06   

15.07.2022 

 (за графіком 

МОНУ) 

Проведення додаткової сесії  

 

Учні, студенти закладів 

освіти, випускники 

минулих років 

Довідка про 

проведення 

додаткової 

сесії ЗНО, 

статистичний 

звіт 

 Пункти тестування 

на базі закладів 

освіти у містах Суми, 

Харків 

Остапенко О.І. 

 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із
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15 20.06   

02.07.2022 

(за графіком 

МОНУ) 

 

Організація та проведення 

вступних випробувань, що 

проводяться з використанням 

організаційно-

технологічних процесів  

зовнішнього незалежного 

оцінювання для вступу на 

другий (магістерський) рівень 

вищої освіти 

Особи, які виявили 

бажання вступати до 

магістратури 

Довідка про 

проведення, 

статистичний 

звіт 

3 000 Пункти тестування 

на базі закладів 

освіти           у м. 

Суми 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

16 Листопад  

грудень 

2022 

Оновлення інформації в довідниках 

структурних підрозділів  з питань 

освіти і науки обласних, місцевих 

органів управління освітою, 

закладів освіти, що містяться в 

інформаційно-телекомунікаційній 

системі УЦОЯО 

Керівники органів 

управління освітою, 

директори закладів освіти, 

відповідальні за ЗНО 

  КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу освіти 

та зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

  

17 Жовтень 2021 

 
січень 2022 

Підбір екзаменаторів, які 

здійснюватимуть перевірку завдань 

відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю в сертифікаційних 

роботах з української мови і 

літератури 

Педагогічні та науково-

педагогічні працівники 

закладів освіти Сумської 

області 

 91 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу освіти 

та зовнішнього 

незалежного 

оцінювання, місцеві 

органи управління 

освітою, заклади 

освіти 

Удовиченко І.В. 

Остапенко О.І. 

 

 

  

18 Січень-

березень 

2022 

Організація та проведення 

незалежного тестування 

фахових знань та умінь 

педагогічних працівників  

Педагогічні працівники Довідка про 

проведення, 

статистичний 

звіт 

 Пункти тестування 

на базі закладів 

освіти  у м. Суми 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В 

 

 

П
р

ес
-р

ел
із

 

19 Січень 

2022 

Підготовка осіб, які 

залучатимуться до роботи в 

пунктах реєстрації 

Особи, які виявили 

бажання вступати до 

закладів вищої освіти у 

2022 році 

 7 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу освіти 

та зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

ХРЦОЯО, 

відповідальні 

особи 

пунктів 

реєстрації  

П
р

ес
-р

ел
із
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20 Протягом 

року 

Розміщення інформаційних 

повідомлень про проведення 

зовнішнього оцінювання, звітів на 

веб-сайтах ДОНСОДА, КЗ 

СОІППО 

Педагогічні та науково-

педагогічні працівники 

освіти Сумської області 

   Удовиченко І.В. 

Остапенко О.І. 

 

  

21 Протягом 

року 

Організація та контроль 

діяльності щодо зарахування 

участі у проведенні ЗНО як 

результату підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників 

Педагогічні та науково-

педагогічні працівники 

освіти Сумської області 

Статистичний 

звіт 
 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Остапенко О.І. 

 
  

22 Протягом 

року 

Участь у регламентній комісії 

ХРЦОЯО 

Учасники зовнішнього 

незалежного оцінювання, 

які апелюють на процедуру 

проведення та/або 

результати зовнішнього 

незалежного оцінювання 

  ХРЦОЯО Остапенко О.І. 

 

ХРЦОЯО  

11.2.3 Методична робота 

1 Протягом 

року 

 (за графіком 

МОНУ) 

Організація та проведення 

апробації завдань зовнішнього 

незалежного оцінювання  

Учні закладів освіти 

Сумської області 

Звіт про 

організацію та 

проведення 

апробації 

тестових 

завдань 

 Заклади освіти 

Сумської області 

Удовиченко І.В. 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

2 Серпень-

жовтень 

2022 

Підготовка інформаційно-

аналітичних матеріалів «Зовнішнє 

незалежне оцінювання 2022 року 

в Сумській області» 

Керівники місцевих органів 

управління освітою, 

консультанти центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

директори закладів освіти 

Сумської області  

Інформаційно-

аналітичні 

матеріали 

 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Удовиченко І.В. 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

Максименко Т.В. 

 

 

П
р

ес
-р

ел
із

 

3 12 жовтня  

2022 

Обласний вебінар «Зовнішнє 

незалежне оцінювання: 

результати 2022 року. Орієнтири 

на 2023 рік» 

Відповідальні за проведення  

ЗНО в територіальних 

громадах 

Методичні 

рекомендації  

51 КЗ СОІППО, 

навчально-

методичний відділ 

моніторингу освіти та 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Удовиченко І.В. 

Остапенко О.І. 

Борисенко О.Ф. 

Браткова Г.М. 

 

ХРЦОЯО 

П
р

ес
-р

ел
із

 

 

 



226  

 

РОЗДІЛ XII. ІФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
12.1. Робота бібліотеки 

Таблиця 12.1.1 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формування бібліотечного ресурсу 

1 Протягом 

року 

Надходження літератури, звірка з супроводжувальними 

документами 

Користувачі 

бібліотеки 

Примірник 2 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

2 Протягом 

року 

Приймання та оформлення видань, що надійшли на заміну 

загублених 

Користувачі 

бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

3 Протягом 

року 

Внесення літератури до інвентарної книги Користувачі 

бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

4 Протягом 

року 

Технічна обробка книг, підручників і періодичних видань 

(штемпелювання, записи книг, формулярів) 

Користувачі 

бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

5 Протягом 

року 

Реєстрація періодичних видань (ведення реєстраційної 

картотеки, відмітка про одержання періодичних видань, 

розстановка, дата одержання) 

Користувачі 

бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

6 Протягом 

року 

Сумарний облік надходжень Користувачі 

бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

7 Протягом 

року 

Розстановка фонду (нових надходжень та видань, що 

повернули користувачі) 

Користувачі 

бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

8 Протягом 

року 

Каталогізація документів (створення та поповнення баз даних 

електронного каталогу) 

Користувачі 

бібліотеки 

Записи 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Протягом 

року 

Упровадження і використання сучасних інформаційних 

технологій (створення та використання баз даних з 

актуальних питань педагогічної науки) 

Користувачі 

бібліотеки 

 1 Бібліотека Орлова Т.Г.  Надання 

пропозицій 

викладачів та 

методистів 

щодо обрання 

тематики 

10 Жовтень-

листопад 

Оформлення річної передплати на періодичні видання Користувачі 

бібліотеки 

Комплект 2-3 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

11 Щомісячно 

(остання 

п’ятниця 

місяця) 

Організація та збереження бібліотечного фонду: 

 санітарний день 

Користувачі 

бібліотеки 

 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

12 Протягом 

року 

Планова  інвентаризація бібліотечних фондів Завідувач 

бібліотеки 

Акт 3-4 Бібліотека Орлова Т.Г  - 

 

1 Протягом 

року 

Запис користувачів до бібліотеки Користувачі 

бібліотеки 

Читач 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

2 Протягом 

року 

Видача літератури: 

 на абонементі 

 у читальному залі 

Користувачі 

бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

3 Протягом 

року 

Приймання літератури від користувачів Користувачі 

бібліотеки 

Примірник 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

4 Протягом 

року 

Розстановка читацьких формулярів Користувачі 

бібліотеки 

Формуляр 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

5 Протягом 

року 

Добір літератури за темою з використанням довідкового 

апарату 

Користувачі 

бібліотеки 

Список 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

6 Протягом 

року 

Проведення індивідуальних бесід із користувачами Користувачі 

бібліотеки 

Бесіда 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

7 Протягом 

року 

Робота із заборгованістю (перегляд формулярів читачів, 

оповіщення боржників, відмітка про дату нагадування) 

Користувачі 

бібліотеки 

Формуляр 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

8 Протягом 

року 

Організація книжкових виставок: 

 нових надходжень; 

 тематичних виставок; 

 до пам’ятних та знаменних дат. 

Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ Розміщення 

інформації на 

сайті інституту 

9 Протягом 

року 

Організація бібліографічних списків: 

 тематичних  

Користувачі 

бібліотеки 

Запис 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

10 Протягом 

року 

Складання списків нових надходжень Користувачі 

бібліотеки 

Список 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Протягом 

року 

Виконання бібліографічних, фактографічних довідок Користувачі 

бібліотеки 

Довідка 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

12 Протягом 

року 

Підготовка та проведення бібліографічних  оглядів Користувачі 

бібліотеки 

Огляд 1  Орлова Т.Г. _ _ 

13 Протягом 

року 

Індивідуальне та групове інформування Користувачі 

бібліотеки 

 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

 

1 Травень Звітування на науково-методичній раді на тему: «Діяльность 

бібліотеки КЗ СОІППО в умовах карантину у 2021р.» 

Члени 

науково-

методичної 

ради 

Звіт 10 КЗ СОІППО Орлова Т.Г. _ _ 

2 Червень Звітування на вченій раді на тему: «Про діяльність бібліотеки 

КЗ СОІППО 2021 рр: комплектацію, організацію та 

використання бібліотечного фонду. Ведення довідково-

пошукового апарату» 

Члени вченої 

ради 

Звіт 11-15 КЗ СОІППО Орлова Т.Г. _ _ 

 

3 Листопад Підготовка плану роботи на 2023 рік Користувачі 

бібліотеки 

План 1 КЗ СОІППО Орлова Т.Г. _ _ 

4 Листопад- 

грудень 

Підготовка звіту про роботу бібліотеки за звітний рік Користувачі 

бібліотеки 

Звіт 1 КЗ СОІППО Орлова Т.Г. _ _ 

5 Протягом 

року 

Участь у нарадах, що їх проводить інститут Користувачі 

бібліотеки 

Наради 10-15 КЗ СОІППО Орлова Т.Г. _ _ 

6 Протягом 

року 

Щоденний статистичний облік роботи Користувачі 

бібліотеки 

Щоденник 1 Бібліотека Орлова Т.Г. _ _ 

7 Протягом 

року 

Реклама бібліотеки (наповнення і використання власної 

сторінки бібліотеки на сайті інституту) 

Користувачі 

бібліотеки 

Інформація 1 КЗ СОІППО Орлова Т.Г. _ Розміщення 

інформації на 

сайті інституту 

8 Протягом 

року 

Підвищення кваліфікації Користувачі 

бібліотеки 

Сертифікат 2- Бібліотека Орлова Т. Г.  Розміщення 

інформації на 

сайті інституту 

 



229  

12.2. Видавнича діяльність 

Таблиця 12.2.1 

 

Термін 

виконання 
Назва публікації Вид публікації 

Місце 

видання 
Видавництво 

Головний 

редактор 

(редакційна 

колегія) 

1 2 3 4 5 6 

Протягом року Журнал «Освіта Сумщини» №№ 1-4. 

Запланована кількість статей (понад 90) наукового, інформаційно-

методичного спрямування наступних тематичних блоків:  

 психологічна думка; 

 вища школа; 

 з досвіду роботи; 

 моніторинг; 

 проблеми виховання; 

 поетична сторінка; 

 акценти; 

 історія освіти; 

 освітні технології та інновації; 

 компетентнісна парадигма освіти; 

 національна історія та час. 

Журнал м. Суми НВВ КЗ СОІППО Редактори –  

Панасюра Г. С. 

Панасюк В. М. 

Протягом 

року 

Виготовлення макетів з авторських оригіналів, здійснення комп’ютерної 

верстки матеріалів на замовлення структурних підрозділів інституту. 

Методичні 

рекомендації, 

навчальні 

посібники та 

збірники, бланки, 

сертифікати, 

буклети тощо 

м. Суми НВВ КЗ СОІППО Крюк Ю. Є. 

Протягом року Забезпечення виконання розмножувальних робіт, набір текстового 

оригіналу, сканування та друк матеріалів. 

Різні види видань м. Суми НВВ КЗ СОІППО Крюк Ю. Є. 

Протягом 

року 

Участь у виставках та конференціях, присвячених видавничій діяльності та 

вдосконаленню поліграфічного обладнання та вивчення досвіду 

видавничої діяльності інших закладів вищої освіти. 

Різні види видань м. Суми НВВ КЗ СОІППО Крюк Ю. Є. 
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Таблиця 12.2.2 
Термін 

виконання 
Назва публікації Вид публікації Місце видання Видавництво 

Автор 

публікації 
 

1 2 3 4 5 6 

Січень 2022 Каталог публікацій працівників відділів: координації освітньої 

діяльності та професійного розвитку, моніторингу якості освіти 

та ЗНО Сумського ОІППО за 2021 р. 

каталог м. Суми НВВ КЗ СОІППО 
Сердюк О.П., 

Курган О.В. 

Лютий 2022 Формувальне оцінювання як інструмент удосконалення 

процесів навчання оцінювання без знецінювання 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

Андрагогічний підхід до формування професійної 

компетентності вчителя мистецтва 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сердюк О.П. 

Методичний супровід професійного зростання вчителя нової 

української школи (андрагогічний підхід) 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

Березень 2022 Самоосвітня діяльність учителя математики Нової української 

школи: андрагогічний аспект 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 

Формування математичної компетентності в учнів на уроках 

предмета «Захист України» 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

Формування іншомовної соціокультурної компетентності учнів 

початкової школи 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Леоненко М.П. 

Професійна компетентність вчителя як складова реалізації 

нового Державного стандарту базової середньої освіти 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

Підготовка вчителя мистецтва до участі в конкурсах 

педагогічної майстерності: андрагогічні аспекти 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сердюк О.П. 

Андрагогічні аспекти підвищення професійної компетентності 

педагогів у сучасних умовах 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Курган О.В. 

Професійні компетентності сучасного керівника закладу 

загальної середньоі освіти в контексті професійного  стандарту 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Перлик В.В. 

Березень 

Травень 2022 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з навчальних предметів 

(2021-2022 н.р., Сумська область)  

інформаційно-

аналітичні бюлетені 
м. Суми НВВ КЗ СОІППО 

Удовиченко І.В., 

методисти  

КЗ СОІППО 

Квітень 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якість освіти: прагматичний аспект 
методичні 

рекомендації 
м. Суми НВВ КЗ СОІППО 

Удовиченко І.В., 

методисти  

КЗ СОІППО 

Модель «Перевернутого навчання» на уроках зарубіжної 

літератури: сутність, потенціал, етапи організації уроку 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

Професійний розвиток учителя як складова освіти дорослих   стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Метейко А.В. 

Сучасний освітній інструментарій компетентнісно орієнтовного 

навчання на уроках географії та економіки 

 

стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Попов В.Д. 
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1 2 3 4 5 6 

Квітень 2022 Розвиток і реалізація творчого потенціалу учителя базової та 

профільної школи в умовах упровадження Концепції Нової 

української школи 

стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Курган О.В. 

Андрагогічний підхід до планування роботи заступника 

директора з навчально-виховної роботи з педагогами закладу 

загальної середньої освіти 

стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

Травень 2022 Формування мотивації у підлітків до вивчення іноземної мови стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Леоненко М.П. 

Червень 2022 Орієнтири впровадження ідей нової української школи у 5 

класі: освітня галузь «Мистецтво» 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сердюк О.П. 

Навчання математики в 5 класі за Державним стандартом 

базової середньої освіти в умовах реалізації  Концепції «Нова 

українська школа» 

стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 

Використання діяльнісного підходу до навчання учнів на 

уроках предмета «Захист України» 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

Взаємодія педагогів з родинами вихованців в умовах 

осучаснення дошкільної освіти 

методичні 

рекомендації 
м. Суми НВВ КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Творчий проєкт як засіб інтеграції різнопредметних знань на 

уроках трудового навчання 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Коренева І.В. 

Діджиталізація  як засіб формування інформаційно-цифрової 

компетентності учасників освітнього процесу в Новій 

українській школі 

стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Третьякова О.В. 

Статистика олімпіадних змагань у Сумській області: 

порівняльний аналіз 2019-2022 н.р. 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сущенко А.О. 

Самоосвітня діяльність вчителя біології як умова підвищення 

ефективності освітнього процесу в закладі загальної середньої 

освіти: андрагогічний підхід 

стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Кісільова М.В. 

Вересень 2022 Формування медіаграмотності учнів в умовах Нової української 

школи на уроках української мови та літератури 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

Практичний аспект використання технології графіки на уроках 

хімії в старшій школі  
дидактичні матеріали м. Суми НВВ КЗ СОІППО Метейко А.В. 

Жовтень 2022 Батьківські збори як складова роботи з батьками стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

Організація праці учнів у навчальних майстернях стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Коренева І.В. 

Креативність як складова професійної компетентності вчителя 

іноземної мови 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Леоненко М.П. 

Правописна кодифікація мови. Чинний український правопис стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

Основи практичної астрономії 
збірник тестових 

завдань 
м. Суми НВВ КЗ СОІППО Карпуша В.М 

Інструменти педагогічного маркетингу у формуванні 

професійного бренду вчителя нової української школи 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Іващенко І.І. 
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1 2 3 4 5 6 

Листопад 

2022 

Розвиток творчих здібностей учнів засобами мистецтва у 

позанавчальній діяльності учнів 

 

стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сердюк О.П. 

Національно-патріотичне виховання дошкільників: сучасний 

погляд 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Формування комунікативної компетентності учнів на уроках 

зарубіжної літератури засобами використання текстоцентричної 

технології навчання 

стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Кононенко О.В. 

Формування позитивного іміджу закладу освіти як складова 

професійної компетентності керівника закладу загальної 

середньоі освіти  

стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Перлик В.В. 

Можливості використання смартфона під час формування 

дослідницької компетентності здобувачів загальної середньої 

освіти 

методичні 

рекомендації 
м. Суми НВВ КЗ СОІППО Карпуша В.М 

Наукові дослідження на уроках біології та екології (за 

результатами роботи обласної творчої групи) 

методичні 

рекомендації 
м. Суми НВВ КЗ СОІППО Кісільова М.В. 

Формування медіаграмотності в учнів на уроках хімії   стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Метейко А.В. 

Моніторингові дослідження як механізм вивчення передового  

педагогічного досвіду  
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Курган О.В. 

Формування інноваційної культури педагога нової української 

школи: компетентнісно орієнтований підхід 

збірник методичних 

матеріалів 
м. Суми НВВ КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

Особливості розвитку професійної компетентності вчителів 

географії та економіки у контексті модернізації змісту освіти 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Попов В.Д. 

Грудень 2022 Використання засобів візуалізації у процесі навчання математики в 

умовах реалізації  Концепції «Нова українська школа» 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Свєтлова Т.В. 

У фокусі уваги – діти раннього віку: особливість організації 

освітнього процесу 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Особливості навчання змісту теми «Індивідуальні дії солдата та 

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

України» у закладах загальної середньої освіти 

методичні 

рекомендації 
м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сукачова Н.М. 

Особливості формування в учнів культури академічної 

доброчесності 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Іващенко І.І. 

STREAM-освіта дітей дошкільного віку 
методичні 

рекомендації 
м. Суми НВВ КЗ СОІППО Міщенко Л.Б. 

Творче застосування традиційних і сучасних технологій 

декоративно-ужиткового мистецтва на уроках  трудового навчання 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Коренева І.В. 

Організація навчання обдарованих учнів: андрагогічний аспект стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Сущенко А.О. 

Компетентнісно орієнтоване навчання іншомовного спілкування 

учнів 5-9 класів 
стаття м. Суми НВВ КЗ СОІППО Леоненко М.П. 
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12.3. Виставкова діяльність 

Таблиця 12.3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Січень 

(22.01.2022) 

День Соборності та Свободи України  Користувачі 

бібліотеки 

Виставка  8-10 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

2 Лютий 

(25.02.2022) 

День народження Лесі Українки (1871-1913), української 

поетеси, перекладачки, громадської діячки 

Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 8-10 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

3 Березень 

(09.03.2022) 

День народження Т. Г. Шевченка (1814-1861), великого 

українського письменника, художника, мислителя 

Користувачі 

бібліотеки 

Презентація 8-10 Бібліотека Орлова Т.Г. - Інформація на 

сайті 

СОІППО 

4 Травень 

(22.05.2022) 

День науки в Україні Користувачі 

бібліотеки 

Презентація 10-15 Бібліотека Орлова Т.Г. - Інформація на 

сайті 

СОІППО  

5 Червень 

(05.06.2022) 

Всесвітній день охорони навколишнього середовища Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 8-10 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

6 Вересень 

(01.09.2022) 

День знань Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 10-15 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

7 Жовтень 

(02.10.2022) 

День працівників освіти Користувачі 

бібліотеки 

Презентація 10-15 Бібліотека Орлова Т.Г. - Інформація на 

сайті 

СОІППО 

8 Листопад 

(09.11.2022) 

День української писемності та мови Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 15-20 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Листопад 

(21.11.2022) 

День Гідності та Свободи Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

10 Листопад 

(23.11.2022) 

День пам’яті жертв Голодомору Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

11 Грудень 

(03.12.2022) 

Міжнародний день людей з інвалідністю Користувачі 

бібліотеки 

Список 

літератури 

20-25 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

12 Постійна Інклюзивна освіта Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

13 Постійна 2018 – 2027 роки – Десятиріччя української мови  Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

14 Постійна Інтеграція як освітня стратегія Нової української школи Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

15 Постійна НУШ – компетентнісно-інтегрований підхід Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

16 Постійна Предметні виставки на допомогу освітньому процесу для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації (змінюється в 

залежності від спеціальності слухачів) 

Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 20-25 Бібліотека Орлова Т.Г. - - 

17 Щоквартально Нові надходження до бібліотеки Користувачі 

бібліотеки 

Виставка 

Презентація 

20-25 Бібліотека Орлова Т. Г.  Інформація на 

сайті 

СОІППО 

 



235  

 

РОЗДІЛ ХІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

СЛУЖБИ 
13.1.   Робота навчально-методичного центру психологічної служби 

Таблиця 13.1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області 

  Підготувати методичні 

рекомендації: 

       

1 травень Психологічний супровід учасників 

освітнього процесу в умовах 

впровадження Державного 

стандарту базової середньої освіти  

Практичні психологи,  

психологи ЦПР ПП 

Методичні 

рекомендації 

1 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

2 вересень   Превентивне виховання та 

профілактика негативних явищ в 

учнівському та студентському 

середовищах 

  Соціальні педагоги  Методичні 

рекомендації 

1 КЗ СОІППО Гавриленко С.О.   

3 жовтень Копінг-стратегії як інструмент 

оволодіння стресовою ситуацією 

Практичні психологи, 

психологи ЦПР ПП 

Методичні 

рекомендації 

1 КЗ СОІППО Кондратенко Л.О.   

4 грудень Використання арт-методів у роботі 

спеціаліста психологічної служби 

Провести науково-практичні 

семінари, конференції, тренінг-

курси, проєкти 

Практичні психологи, 

психологи ЦПР ПП 

Методичні 

рекомендації 

 

 

 

 

1 КЗ СОІППО Растроста Г.Б.   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Січень  

2022 

 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Нові технології у Новій 

школі» 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги 

закладів освіти 

Підсумковий 

наказ 

 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

2 Лютий  

2022 

Семінар «Соціально-педаго-гічний 

супровід готовності молоді до 

професійної реалізації» 

 Соціальні педагоги  

закладів  фахової 

передвищої, 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Розробка 

програми, 

методичні 

рекомендації 

29 КЗ СОІППО Гавриленко С.О.   

3 Лютий  

2022 

 Семінар «Збереження психічного 

здоров’я здобувачів освіти» 

Практичні психологи,   

закладів  фахової 

передвищої, 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Розробка 

програми, 

методичні 

рекомендації 

45 КЗ СОІППО Растроста Г.Б.   

4 Лютий 

2022 

 Семінар «Розвиток емоційного 

інтелекту дитини дошкільного віку 

як засіб формування соціальної 

компетентності особистості» 

Практичні психологи  

закладів  дошкільної 

освіти 

Розробка 

програми 

семінару, 

виступи 

51 КЗ СОІППО Кондратенко Л.О..    

5 Березень 

2022 

 Семінар «Формування громадян-

ської позиції сучасного випускника» 

Соціальні педагоги 

закладів  

інституційного 

догляду та виховання 

дітей 

Розробка 

програми 

семінару, 

виступи, 

пам’ятки 

16   КЗ СОІППО Гавриленко С.О.   

6 Березень  

2022 

 Семінар «Роль практичного 

психолога у формуванні нена-

сильницького стилю спілкування в 

освітньому середовищі» 

Практичні психологи   

закладів  

інституційного 

догляду та виховання 

дітей 

Розробка 

програми 

семінару, 

виступи 

16 КЗ СОІППО Растроста Г.Б.  

 

  

7 Березень  

2022 

  Семінар «Конструктивні копінг-

стратегії як інструмент оволодіння 

стресовою ситуацією» 

Практичні психологи   

закладів      

позашкільної освіти, 

психологи ЦПР ПП 

Розробка 

програми 

семінару, 

виступи  

 

 

 

 

 

 

27 КЗ СОІППО  Кондратенко Л.О   
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8 Лютий – квітень 

2022 

Обласний дистанційний  проєкт 

«Мій світ психології» 

Учні закладів 

загальної середньої 

освіти 

Розробка завдань  КЗ СОІППО Марухина І.В. 

Кондратенко Л.О 

Растроста Г.Б. 

Гавриленко С.О. 

Кафедра 

психології КЗ 

СОІППО 

 

9 Квітень 

2022 

Тренінг-курс з підготовки тренерів 

для роботи за програмою 

«Дорослішай на здоров’я!» 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги   

Розробка 

програми 

тренінгу    

25 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

Кондратенко Л.О 

Растроста Г.Б. 

  

10 Квітень  

2022 

 ХІ обласний Психологічний Форум 

«Психологічні горизонти: 

теоретичний потенціал та практичні 

інновації» 

Спеціалісти 

психологічної служби  

Розробка 

програми,  

виступи 

200 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

Кондратенко Л.О 

Растроста Г.Б. 

Гавриленко С.О. 

  

11 Квітень 

2022 

Тиждень психології (за окремим 

планом) 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги, 

методисти з 

психологічної 

служби, 

представники 

громадськості 

Розробка 

методичних 

рекомендацій 

  КЗ СОІППО Марухина І.В. 

Кондратенко Л.О 

Растроста Г.Б. 

Гавриленко С.О. 

  

12 Травень  

2022 

ХVІІІ обласний зліт учасників 

профілактичних програм щодо 

формування навичок здорового 

способу життя 

Учасники 

профілактичних 

програм 

Розробка 

програми 

60 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

Кондратенко Л.О 

Растроста Г.Б. 

Гавриленко С.О. 

  

13 Червень  

2022 

Тренінг-курс «Базові навички 

медіатора в закладі освіти. За-

безпечення участі жінок у ви-

рішенні конфліктів та миробу-

дуванні» 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги   

Розробка 

програми 

тренінгу, 

методичні 

рекомендації 

25 КЗ СОІППО Марухина І.В. 

Кондратенко Л.О 

Растроста Г.Б. 

 

  

14 Жовтень  

2022 

Семінар «Роль соціального педагога 

у формуванні особистісної моделі 

відповідальної поведінки молоді» 

Соціальні педагоги  

закладів  фахової 

передвищої, 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Розробка 

програми 

семінару, 

виступи  

29 КЗ СОІППО Гавриленко С.О.   

15 Жовтень  

2022 

Семінар «Формування життєвої 

перспективи у юнацькому віці» 

 Практичні психологи 

закладів  фахової 

передвищої, 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Розробка 

програми 

семінару, 

виступи 

45   КЗ СОІППО Растроста Г.Б.    
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16 Жовтень  

2022 

 Семінар «Роль практичного 

психолога у протидії домашньому 

насильству щодо дітей» 

Практичні психологи   

закладів  дошкільної 

освіти 

Розробка 

програми 

семінару, 

виступи  

51 КЗ СОІППО Кондратенко Л.О.   

17 Жовтень  

2022 

Семінар «Попередження право-

порушень, злочинності серед 

неповнолітніх: роль і завдання 

спеціалістів психологічної служби» 

Психологи ЦПР ПП Розробка 

програми 

семінару 

15 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

18 Листопад  

2022 

 Семінар «Безпечне  освітнє 

середовище як ресурс збереження 

психологічного здоров’я 

особистості» 

Соціальні педагоги  

закладів  

інституційного 

догляду та виховання 

дітей 

Розробка 

програми 

семінару, 

виступи, 

пам’ятки 

16 КЗ СОІППО Гавриленко С.О.   

19 Листопад  

2022 

 Семінар «Роль гендерних 

стереотипів у формуванні навичок 

ефективного міжособистісного 

спілкування» 

Практичні психологи   

закладів  

інституційного 

догляду та виховання 

дітей 

Розробка 

програми 

семінару, 

виступи 

16 КЗ СОІППО Растроста Г.Б.   

20 Листопад 

2022 

 Семінар «Роль практичного 

психолога закладу позашкільної 

освіти у професійному само-

визначенню старшокласників» 

Практичні психологи  

закладів  

позашкільної освіти 

Розробка 

програми 

семінару, 

виступи 

12 КЗ СОІППО Кондратенко Л.О.   

21 Березень – грудень 

 2022 

Проєкт «Підвищення психоло-гічної 

компетентності вчителя в умовах 

реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти» 

Вчителі Розробка 

програми 

проєкту, 

методичні 

рекомендації 

 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

  Провести методичні порадники, 

наради: 

       

1 Березень  

2022 

Нарада-семінар з питання організації 

супроводу адаптації учнів 5 класів у 

Новій українській школі 

(«партнерське коло») 

 

 

 

 

 

Психологи ЦПР ПП Розробка 

програми наради 

 КЗ СОІППО Марухина І.В.   
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2 Квітень  

2022 

Порадник «Просвітницька робота 

соціального педагога зі здобу-

вачами освіти щодо медіа-

грамотності, цифрової гігієни» 

Соціальні педагоги  

закладів  фахової 

передвищої, 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей 

Розробка 

програми 

наради, виступи   

45 КЗ СОІППО Гавриленко С.О.   

3 Квітень  

2022 

Порадник «Відповідальне бать-

ківство та підлітково-юнацький вік 

як етап його формування» 

Практичні психологи 

закладів  фахової 

передвищої, 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей 

Розробка 

програми 

наради, виступи  

61 КЗ СОІППО Растроста Г.Б.   

4 Квітень  

2022 

Порадник «Психогігієна праці 

педагога як засіб профілактики 

професійного вигорання» 

Практичні психологи 

закладів  дошкільної 

освіти 

Розробка 

програми 

наради, виступи  

51 КЗ СОІППО Кондратенко Л.О.   

5 Травень 

2022 

Порадник «Сутність та значення 

організаційної поведінки в 

сучасному світі (самоменеджмент)» 

Практичні психологи 

закладів позашкільної 

освіти, психологи 

ЦПР ПП 

Розробка 

програми 

наради, виступи  

27 КЗ СОІППО Кондратенко Л.О.   

6 Серпень  

2022 

Організаційно-методичні засади 

роботи психологічної служби 

системи освіти області в 2022-2023 

навчальному році 

Спеціалісти 

психологічної 

служби, психологи 

ЦПР ПП 

Розробка 

програми заходу, 

виступи 

70 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

7 Вересень 2022 Порадник «Формування спри-

ятливого психологічного клімату та 

конструктивних взаємин у дитячих 

колективах» 

Соціальні педагоги 

закладів  фахової 

передвищої, 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей 

 

Розробка 

програми заходу, 

виступи 

45  КЗ СОІППО Гавриленко С.О.   
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8 Вересень 2022 Порадник «Успішна адаптація до 

умов навчання в закладі освіти як 

чинник успішного навчання»  

Практичні психологи  

закладів  фахової 

передвищої, 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей 

Розробка 

програми заходу, 

виступи 

61  КЗ СОІППО Растроста Г.Б.   

9 Вересень 2022 Порадник «Використання сучасних 

технологій підвищення 

стресостійкості особистості в роботі 

практичного психолога» 

Практичні психологи 

закладів  дошкільної 

освіти 

Розробка 

програми заходу 

51  КЗ СОІППО Кондратенко Л.О.   

10 Вересень 

2022 

 Організаційно-методичні засади 

роботи психологічної служби 

системи освіти області в 2022- 2023 

навчальному році 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги 

закладів обласного 

підпорядкування 

Розробка 

програми заходу 

 40 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

11 Грудень  

2022 

Порадник «Алгоритм профілактики 

девіантної поведінки серед дітей та 

підлітків» 

Соціальні педагоги  

закладів  фахової 

передвищої, 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей 

Розробка 

програми заходу 

45  КЗ СОІППО Гавриленко С.О.   

12 Грудень 

2022 

Порадник «Особливості роботи з 

особами, що мають суїцидальні 

наміри або вчинили суїцидальну 

спробу» 

Практичні психологи 

закладів  фахової 

передвищої, 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей 

Розробка 

програми заходу 

61  КЗ СОІППО Растроста Г.Б.   

13 Грудень 

2022 

Порадник «Вплив гендерних 

стереотипів на безпеку освітнього 

середовища» 

Практичні психологи 

закладів  

позашкільної освіти, 

психологи ЦПР ПП 

Розробка 

програми заходу  

27  КЗ СОІППО Кондратенко Л.О.   
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Організаційне забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області 
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1 Лютий – квітень 

2022 

Обласний конкурс на кращий 

психологічний кабінет закладу   освіти 
Практичні психологи 

закладів загальної 

середньої освіти 

Розробка 

методичних 

рекомендацій, 

наказ 

    Марухина І.В.   

2 Січень – липень 

2022 

 Експертиза корекційно-розви-вальних 

програм, що викори-стовуються 

спеціалістами служби 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги  

Наказ, експертні 

висновки 

 КЗ СОІППО Марухина І.В. Кафедра 

психології КЗ 

СОІППО 

 

3 Вересень  

2022 

 Розробка проєктів розпорядчих 

документів щодо проведення атестації 

спеціалістів служби в 2022-2023 

навчальному році 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги   

Наказ  КЗ СОІППО Марухина І.В.   

4 Вересень  

2022 

 ХІ обласний зліт шкільних медіаторів Шкільні медіатори, 

керівники ШСП 

Програма заходу, 

виступи 

60 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

5 Жовтень  

2022 

 Оформлення графіків атестації 

спеціалістів закладів освіти обласного 

підпорядкування, які атестуються в 

2022-2023 навчальному році 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги   

Графіки  КЗ СОІППО Марухина І.В.   

6 Протягом року Забезпечення роботи експертної 

комісії при навчально-методичному 

центрі психологічної служби     

Практичні психологи, 

соціальні педагоги   

Наказ, рішення 

експертної групи 

 КЗ СОІППО Марухина І.В.   

Аналітична діяльність центру 

1 Січень – березень  

2022 

 Участь у роботі експертних груп щодо 

вивчення стану роботи фахівців 

служби, які атестуються у 2022-2023 

навчальному році 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги  

Експертні 

висновки 

21 Місцеві органи 

управління 

освітою, заклади 

освіти обласного 

підпорядкування 

Марухина І.В. 

Гавриленко С.О. 

Кондратенко Л.О. 

Растроста Г.Б. 

 

 

2 Березень 2022 Підготовка питання на колегію 

Департаменту освіти і науки СОДА 

«Про виконання рішення колегії від 31 

березня  2021 року «Про роботу 

спеціалістів психологічної служби 

щодо подолання соціально-

психологічних проблем, породжених 

пандемією КОВІД-19 у діяльності 

закладів освіти» (у порядку контролю) 

Органи управління 

освітою 

Довідка   Заклади освіти Марухина І.В. 

  

 

 

3 Червень  

2022 

Моніторинг сайтів спеціалістів 

психологічної служби області 
Спеціалісти 

психологічної служби 

Інструктивно-

методичний лист 

120  Марухина І.В. 

Гавриленко С.О. 

Кондратенко Л.О. 

Растроста Г.Б. 
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4 Вересень  

2022 

 Моніторинг кадрового забезпе-чення 

фахівців психологічної служби області 
  Спеціалісти 

психологічної служби 

База даних 

працівників 

психологічної 

служби закладів 

освіт 

 НМЦ ПС Марухина І.В. 

Гавриленко С.О. 

Кондратенко Л.О. 

Растроста Г.Б. 

 

 

5 Вересень  

2022 

 Аналіз планів роботи на 2022-2023 

навчальний рік практичних психологів 

і соціальних педагогів закладів освіти 

обласного підпорядкування 

Практичні психологи, 

соціальні педагоги 

Плани роботи  НМЦ ПС Марухина І.В. 

Гавриленко С.О. 

Кондратенко Л.О. 

Растроста Г.Б. 

 

 

6 Грудень  

2022 

Підготовка питання на колегію 

Департаменту освіти і науки СОДА 

«Про роботу спеціалістів 

психологічної служби щодо супроводу 

освітнього процесу в умовах Нової 

української школи» 

Спеціалісти 

психологічної служби 

Узагальнююча 

довідка 

 Заклади освіти Марухина І.В.  

 

Консультативно-просвітницька робота центру 

1 Протягом року Участь у науково-практичних 

семінарах для спеціалістів органів 

управлння освітою, педагогічних 

працівників системи професійно-

технічної освіти з актуальних питань 

психології навчання, виховання та 

управління (за планом роботи ДОН 

Сумської ОДА, КЗ СОІППО) 

Педагогічні 

працівники 

План виступу   Марухина І.В. 

Гавриленко С.О. 

Кондратенко Л.О. 

Растроста Г.Б. 

  

2 Протягом року Підготовка статей до місцевих засобів 

масової інформації з актуальних 

питань психології навчання та 

виховання дітей і підлітків, організації 

та змісту діяльності фахівців служби 

Громадськість Статті   Марухина І.В. 

Гавриленко С.О. 

Кондратенко Л.О. 

Растроста Г.Б. 

  

3 Протягом року Підготовка інформаційно-

просвітницьких матеріалів на сайт КЗ 

СОІППО (сторінка «Психологічна 

служба системи освіти області») 

Педагогічні 

працівники, 

громадськість 

Статті, 

рекомендації, 

памятки 

  Марухина І.В. 

Гавриленко С.О. 

Кондратенко Л.О. 

Растроста Г.Б. 

  

Підвищення професійної компетентності працівників центру 

1 Протягом року Участь у фахових конференціях, 

форумах, тренінгах, навчальних 

семінарах 

Методисти НМЦ ПС Сертифікати   Марухина І.В. 

Гавриленко С.О. 

Кондратенко Л.О. 

Растроста Г.Б. 
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РОЗДІЛ ХІV.  ДІЯЛЬНІСТЬ З ПІДТРИМКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
 

14.1. Робота обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти                               Таблиця 14.1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Науково-методичне забезпечення діяльності обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

Підготувати методичні рекомендації 

1 Січень-березень 

2022  

 

Психолого-педагогічний супровід в 

інклюзивному середовищі: організація, 

впровадження, моніторинг 

 

Вчителі, асистенти 

вчителів, практичні 

психологи закладів  

освіти 

Методичні 

рекомендації 

1 КЗ СОІППО Беспальчик А.Г.   

2 Квітень-червень 

2022 

Визначення рівнів підтримки дітей з  

особливими освітніми потребами для 

організації інклюзивного навчання в закладах 

освіти 

Директори та психологи 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

Методичні 

рекомендації 

1 КЗ СОІППО Дідоренко Ю.М.   

3 Серпень-жовтень 

2022 

Взаємодія ІРЦ з командою психолого-

педагогічного супроводу навчального закладу 

щодо організації освітнього процесу 

Директори інклюзивно-

ресурсних центрів, 

педагоги закладів  

загальної середньої 

освіти 

Методичні 

рекомендації 

1 КЗ СОІППО Дроженко Л.О.   

4 Жовтень-грудень 

2022 

Технології навчання в інклюзивному 

освітньому просторі 

 

Вчителі, асистенти 

вчителів, практичні 

психологи закладів  

освіти 

Методичні 

рекомендації 

1 КЗ СОІППО Ярова В.М.   
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Провести науково-практичні семінари, конференції, тренінг-курси 

1 Травень 

2022 

Створення безбар’єрного та інклюзивного 

середовища в закладах освіти області  

Голови об’єднаних 

територіальних 

громад, керівники 

органів управління 

освітою   

Розробка 

програми,  

виступ 

100 Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

Провести методичні наради 

1 Лютий 

 2022 

Методична нарада з актуальних питань за 

основними напрямками діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів  

Директори 

інклюзивно-

ресурсних центрів  

Розробка 

програми 

наради, виступ 

20  Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

2 Квітень 

 2022 

Нарада щодо методичного супроводу педагогів, 

які працюють з дітьми з особливими освітніми 

потребами 

Фахівці Центрів 

професійного 

розвитку 

педагогічних 

працівників   

Розробка 

програми 

наради, виступ 

40  Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

3 Серпень  

2022 

Методична нарада з питань підготовки до 

2022/2023 навчального року 

Директори 

інклюзивно-

ресурсних центрів  

Розробка 

програми 

наради, виступ 

20  Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

4 Вересень  

2022 

Нарада з питання створення інклюзивного 

середовища в закладах освіти 

Керівники органів 

управління освітою 

Розробка 

програми 

наради, виступ 

51  Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

5 Листопад 

2022 

Нарада для спеціалістів органів управління 

освітою, відповідальних за організацію 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами 

Керівники органів 

управління освітою  

Розробка 

програми 

наради, виступ 

51 Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

 

 

Організаційне забезпечення діяльності обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

1 Вересень-

жовтень 

2022 

Оформлення графіків атестації спеціалістів 

інклюзивно-ресурсних центрів, які атестуються 

у 2022/2023 навчальному році 

 

 

 

 

Фахівці інклюзивно-

ресурсних центрів 

 

Графіки  КЗ СОІППО Дідоренко Ю.М.   
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Аналітична діяльність центру 

1 Січень-лютий 

2022 

Збір та узагальнення інформації з питань 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 

області (форма № 1-ІРЦ) 

Директори  

інклюзивно-

ресурсних центрів 

Аналітичні звіти  Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

2 Січень, червень, 

вересень  

2022 

Аналіз та узагальнення інформації про 

охоплення інклюзивним навчанням дітей у 

закладах дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) та 

позашкільної освіти 

Місцеві органи 

управління освітою 

Аналітичні звіти  Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

3 Лютий,  

вересень  

2022 

Аналіз та узагальнення інформації про заклади 

освіти та реабілітаційні установи, що надають 

психолого-педагогічні послуги дітям з 

особливими освітніми потребами 

Місцеві органи 

управління освітою  

Аналітичні звіти  Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

4 Січень, 

вересень  

2022 

Моніторинг кадрового забезпечення фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів області 

Директори 

 інклюзивно-

ресурсних центрів 

Створення бази 

даних  

 Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

5 Лютий 

2022 

Аналіз та узагальнення інформації про 

створення та стан функціонування ресурсних 

кімнат у закладах освіти, де організовано 

інклюзивне навчання 

Місцеві органи 

управління освітою  

Аналітичні звіти  Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

6 Березень 

2022 

Моніторинг діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів в автоматизованій системі «ІРЦ» 

Директори 

 інклюзивно-

ресурсних центрів 

Аналітичні звіти  Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

7 Травень 

2022 

Моніторинг динаміки розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами, які 

отримують корекційно-розвиткові послуги в 

інклюзивно-ресурсних центрах та в закладах 

освіти області 

Директори 

 інклюзивно-

ресурсних центрів 

Створення бази 

даних 

 Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 
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8 Липень  

2022 

Аналіз інформації про прогнозовану кількість 

дітей з особливими освітніми потребами, які 

будуть навчатися інклюзивно у 2022/2023 

навчальному році 

Місцеві органи 

управління освітою  

Створення бази 

даних 

 Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

9  Серпень  

2022 

Підготовка інформаційно-аналітичних 

матеріалів про  організацію інклюзивного 

навчання  

 

Директори 

 інклюзивно-

ресурсних центрів 

Аналітична 

довідка 

 Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

10 Грудень 

2022 

Аналіз виконання планів роботи інклюзивно-

ресурсних центрів у 2022 році та планування 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів на 

2023 рік  

Директори 

 інклюзивно-

ресурсних центрів 

Аналітичні звіти  Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г.,  

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

11 Грудень 

2022  

Моніторинг динаміки розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами, які 

отримують корекційно-розвиткові послуги в 

інклюзивно-ресурсних центрах та в закладах 

освіти області 

Директори 

 інклюзивно-

ресурсних центрів 

Створення бази 

даних 

 Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

12 Протягом року Моніторинг діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів за результатами наданої допомоги 

дітям з особливими освітніми потребами   

Директори 

 інклюзивно-

ресурсних центрів 

Аналітичні звіти  Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

13 Постійно Ведення реєстру фахівців, які надають 

психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові 

послуги дітям з особливими освітніми 

потребами 

Директори  

інклюзивно-

ресурсних центрів 

Створення бази 

даних 

 Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В..  

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

14 Постійно Ведення реєстру дітей, які пройшли 

комплексну оцінку і перебувають на обліку в 

інклюзивно-ресурсних центрах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, за 

згодою батьків (одного з батьків) або законних 

представників на обробку персональних даних 

неповнолітньої дитини 

Директори  

інклюзивно-

ресурсних центрів 

Створення бази 

даних 

 Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В.,  

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 
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15 Постійно Ведення реєстру закладів дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної)  

та інших закладів освіти, які забезпечують 

здобуття загальної середньої освіти  

Місцеві органи 

управління освітою  

Створення бази 

даних 

 Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В.,  

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

16 Постійно  Моніторинг результативності здійснення 

психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг фахівцями інклюзивно-

ресурсних центрів та закладів загальної 

середньої освіти в умовах інклюзивного 

навчання 

Директори  

інклюзивно-

ресурсних центрів 

Аналітичні звіти  Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

 

 

 

 

 

Консультативно-просвітницька робота центру 

1 Протягом  

року 

Надання консультативно-методичної допомоги з 

питань  організації інклюзивної освіти 

директорам, спеціалістам інклюзивно-ресурсних 

центрів, керівникам та педагогічним працівникам 

закладів освіти, медичним, соціальним 

працівникам, батькам (іншим законним 

представникам дитини) та громадським 

організаціям 

Педагогічні, медичні та 

соціальні працівники, 

спеціалісти 

інклюзивно-ресурсних 

центрів. громадськість  

  Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти  

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В.,  

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

  

2 Протягом  

року 

Участь у науково-практичних семінарах для 

спеціалістів, методистів місцевих органів 

управління освітою, педагогічних працівників з 

питань організації інклюзивного навчання (за 

планом роботи Департеманту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації, 

комунальний заклад Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти) 

Педагогічні  

працівники 

 

Виступи  Департамент  

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М. 

 
  

3 Протягом  

року 

Організація інформаційно-методичної допомоги 

педагогам закладів дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), 

позашкільної освіти щодо створення 

інклюзивного освітнього середовища 

Педагогічні працівники  

закладів освіти 

  Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

  

4 Протягом 

 року 

Консультування педагогічних працівників з 

питань навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами 

Педагогічні  

працівники закладів 

освіти 

  Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В.,  

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 
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5 Протягом  

року 

Підготовка інформаційно-просвітницьких 

матеріалів на сайт  Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації та сайт 

комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

Педагогічні 

працівники, 

громадськість 

Статті, 

рекомендації, 

пам’ятки 

 Обласний 

ресурсний центр 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 

  

 

Експериментально-дослідна робота 

1 Березень 

2022 

Про хід виконання рішення колегії 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 31.03.2021 «Про 

стан взаємодії органів управляння освітою та 

інклюзивно-ресурсних центрів щодо організації 

інклюзивного навчання в закладах освіти 

Охтирської міської ради,  Краснопільської 

селищної ради, Великописарівської селищної 

ради»              

Керівники органів 

управління освітою  

Узагальнююча 

довідка 

 Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М.   

Підвищення професійної компетентності працівників центру 

1 Протягом року Участь у семінарах, тренінгах, конференціях, 

науково-практичних заходах з питань 

інклюзивного навчання 

Методисти обласного 

ресурсного центру  

підтримки 

інклюзивної освіти 

Сертифікати  Департамент 

освіти і науки 

Сумської ОДА 

Дідоренко Ю.М., 

Беспальчик А.Г., 

Дерюга О.В., 

Дроженко Л.О., 

Ярова В.М. 
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РОЗДІЛ ХV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 
 

15.1. Фінансово-господарська діяльність 

Таблиця 15.1.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Січень-

грудень 

Виконання кошторису витрат за 

загальним та спеціальним фондом 

 Звіт  м. Суми Придатко О.О., 

головний бухгалтер 

  

2 Січень-

березень 

Фінансування видатків, пов’язаних із 

проведенням ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

Учні ЗНЗ області Звіт  м. Суми Придатко О.О., 

головний бухгалтер 

  

3 Лютий-

квітень 

Фінансування видатків, пов’язаних із 

проведенням тренувальних зборів для 

учасників ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін 

Учні ЗНЗ області Звіт  м. Суми Придатко О.О., 

головний бухгалтер 

  

4 Лютий-

квітень 

Фінансування видатків, пов’язаних із 

участю учнів області у  ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

Учні ЗНЗ області Звіт  м. Суми Придатко О.О., 

головний бухгалтер 

  

5 Січень Фінансування видатків, пов’язаних із 

щорічним проведенням  Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» 

 

 

Педагогічні працівники 

області 

Звіт 149 м. Суми Придатко О.О., 

головний бухгалтер 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Січень Проведення закупівлі послуг із 

постачання пари та гарячої води, 

електроенергії 

 Договір про 

закупівлю 

 м. Суми Шевченко О.І. 

провідний економіст з 

праці; 

Мусієнко Ю.О., 

провідний інженер з 

охорони праці, 

уповноважена особа 

  

7 Січень-

грудень 

Заходи з енергозбереження   Звіт  м. Суми Черепов С.В., 

провідний інженер- 

енергетик 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

КЗ СОІППО 

 

8 Січень-

грудень 

Технічна  ревізія систем опалення, 

водопостачання  

 Акт  м. Суми Черепов С.В., 

провідний інженер- 

енергетик 

  

9 Січень-

грудень 

Повірка теплолічильників, манометрів, 

слюсарно-монтажного інструменту, 

засобів захисту 

 Акт  м. Суми Черепов С.В., 

провідний інженер- 

енергетик 

  

10 Червень-

вересень 

Електричні виміри  Акт  м. Суми Черепов С.В., 

провідний інженер- 

енергетик 

  

11 Червень-

вересень 

Промивка системи опалення та 

гідравличні випробування 

 Акт  м. Суми Черепов С.В., 

провідний інженер- 

енергетик 

  

12 Січень-

квітень 

Страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних 

транспортних засобів 

 Страховий 

поліс 

 м. Суми Придатко О.О., 

головний бухгалтер 

  

13 Січень - 

квітень 

Обов’язкове страхування від нещасних 

випадків водіїв 

 Страховий 

поліс 

 м. Суми Придатко О.О., 

головний бухгалтер 

  

14 Січень - 

квітень 

Страхування добровільної пожежної 

дружини 

 Страховий 

поліс 

 м. Суми Мусієнко Ю.О., 

провідний інженер з 

охорони праці 

  

15 

 

Січень-

грудень 

Заходи з пожежної безпеки  Звіт  м. Суми Мусієнко Ю.О., 

провідний інженер з 

охорони праці 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Січень-

грудень 

Заходи з охорони праці  Звіт  м. Суми Мусієнко Ю.О., 

провідний інженер з 

охорони праці 

  

17 Березень - 

червень 

Навчання та перевірка знань головного 

енергетика з Правил технічної 

експлуатації теплових установок та 

мереж 

 Свідоцтво  м. Суми Черепов С.В., 

провідний інженер- 

енергетик 

КОП СОР 

Навчально-

виробничий 

центр 

 

18 Січень -

грудень 

Технічне обслуговування системи 

пожежної сигналізації 

 Договір   м. Суми Мусієнко Ю.О., 

провідний інженер з 

охорони праці 

КОП СОР 

Навчально-

виробничий 

центр 

 

19 Січень- 

грудень 

Навчання уповноваженої особи з 

публічних закупівель 

 Свідоцтво  м. Суми Мусієнко Ю.О., 

провідний інженер з 

охорони праці 

  

20 Січень Паспортизація навчального корпусу  Акт  м. Суми Мусієнко Ю.О., 

провідний інженер з 

охорони праці 

  

21 Січень -

грудень 

Оприлюднення інформації про 

використання бюджетних коштів  сайті 

Є-data 

 Договори, 

акти, 

видаткові 

накладні 

 м. Суми Бондаренко О.М. 

провідний бухгалтер 

  

22 Січень 

грудень 

Проведення процедури закупівлі з 

придбання матеріальних цінностей, та 

надання послуг відповідно до 

затвердженого кошторису 

 Додаток до 

річного 

плану, 

протокол 

 м. Суми Шевченко О.І. 

провідний економіст з 

праці; 

Мусієнко Ю.О., 

провідний інженер з 

охорони праці, 

уповноважена особа 
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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.  

Запровжувати ефективну кадрову політику, 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. 
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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. 

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, 
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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 

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.  

Впроваджувати 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.  
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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.  

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. 
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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. 

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 
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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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ОСНОВНІ СКОРОЧЕННЯ  
 

 

Авторська творча майстерня учителів – 

Виховна робота – 

Вища нервова діяльність – 

Глухівський національний педагогічний університет 

Громадська організація –  

Групи продовженого дня –  

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації –  

Державна екзаменаційна комісія –  

Державний заклад вищої освіти –  

Державна служба якості освіти України - 

Дистанційна освіта –  

Дистанційне навчання –  

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 –  

Загальноосвітня школа –  

Засоби масової інформації –  

Зовнішнє незалежне оцінювання –  

Інформаційно-комунікаційні технології –  
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