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Навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу 
навчальних закладів області 

 
– Методичний кабінет – головна  методична  структура району (міста) 

З огляду на статус методичних кабінетів, як науково-методичних установ 
(наказ МОН України від 08.08.2008 № 1119 «Про затвердження Положення про 
районний (міський) методичний кабінет (центр)»), значна роль у науково-
методичному зростанні вчителів належить методистам та завідуючим Р(М)МК, 
які покликані сприяти створенню інноваційного освітнього середовища рівно 
доступного всім учасникам навчально-виховного процесу. 

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. 

На сучасному етапі це вимагає розвиток професіоналізму кадрового 
потенціалу, підвищення фахової підготовки, удосконалення неперервної освіти 
педагогічних працівників. Підґрунтям для вирішення цих питань є Конституція 
України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державна 
програма «Вчитель», Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Положення про 
районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН України від 
08.08.2008 №1119), Рекомендації щодо організації та проведення методичної 
роботи з педагогічними кадрами (лист МОН України від 03.07.2002 № 1∕9-318), 
чинне законодавство про освіту та роботу методичних служб різного рівня. 

У 2014 р. методична служба області (від навчально-методичного відділу 
післядипломної освіти Сумського ОІППО – до предметних методичних об’єднань 
учителів  загальноосвітніх навчальних закладів області) працює над реалізацією 
науково-методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти шляхом 
формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації 
державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку 
учнів».  

Домінуючими напрями методичної роботи з педагогами на 2014 р. є: 
 нормативно-правове забезпечення, реалізація державних освітніх 

стандартів; 
 управління галуззю освіти; 
 координуюча роль відділу освіти, методичної служби щодо організації 

методичної роботи з педагогічними кадрами; 
 науково-методичний супровід організації навчально-виховної процесу в 

школі, створення ситуації успіху; 
 дидактико-методичне забезпечення процесу формування життєвих 

компетентностей особистості в контексті інноваційної педагогічної діяльності, 
сприяння створенню середовища успіху та життєтворчості; 

 використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виховному процесі; 



 наступність дошкільного виховання, початкової та загальної середньої 
освіти; 

 реалізація виховних стратегій у формуванні конкурентоздатного 
випускника школи. 

Координацію науково-методичної діяльності роботи районних (міських) 
методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів (міських рад) здійснює навчально-методичний відділ 
післядипломної педагогічної роботи Сумського ОІППО. 

У роботі з районними, міськими методичними кабінетами вибудована 
вертикаль управлінської діяльності, щодо роботи з нормативно-правовими 
документами, планування методичних форм роботи; організаційної – за 
напрямами роботи з керівниками навчальних закладів, педагогами та 
обдарованою учнівською молоддю; інформаційно-коригувальної – на рівні 
методичних порадників, рекомендацій та ін. 

Методична робота, у процесі планування на різних рівнях організації, була 
зорієнтована на виконання наступних функцій:  

 планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення 
найкращих результатів);  

 організації (удосконалення структури методичної роботи, діяльності,  
змісту різних її складових);  

 діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем 
компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та 
вимогами суспільства до якості діяльності працівників освіти в умовах 
реформування української школи);  

 прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних учителям у 
майбутньому);  

 моделювання (розробка принципово нових положень навчально-
виховної роботи в школі, формування та впровадження моделей перспективного 
педагогічного досвіду, їх експериментальна перевірка, після якої вони можуть 
бути використані як зразки для впровадження);  

 інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, 
методики, дидактики, фаху, школознавства тощо);  

 відновлення (відтворення частково забутих знань після закінчення 
вищого педагогічного навчального закладу);  

 контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим 
завданням та нормативним вимогам);  

 корегування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов’язаних із 
використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності);  

 пропаганди (інформування вчителів, їх агітація щодо впровадження в 
практику роботи досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду) та ін. 

На виконання листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.09.2012                        
№ 14.110-2470 «Про громадське обговорення нормативних документів» 
завідуючими методичними кабінетами обговорено пакет нормативних документів 
щодо діяльності районних (міських) науково-методичних установ, зокрема, 
критерії оцінювання діяльності районних (міських) методичних кабінетів 
(центрів). 



Форми методичної роботи, які було використано в області: методична рада, 
методичне об’єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування 
уроків, методичний день, методичний семінар-практикум, науково-практичний 
семінар, школа перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, 
школа педагогічної майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), 
науково-педагогічні конференції, творчі звіти, моделювання педагогічних 
ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові), олімпіади 
методичних інноваційних розробок уроків і виховних заходів, методичні «мости», 
ярмарки (педагогічних ідей, інновацій), аукціони методичних розробок, 
педагогічні конкурси, конкурси-огляди, виставки методичних розробок (уроків, 
виховних заходів), методичні фестивалі, методичні естафети, консиліуми, 
мобільні консультпункти, методичні порадники, мобільні сторінки методистів та 
багато іншого. 

Зокрема обласні семінари для завідуючих районними (міськими) 
методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів (міських рад), які було проведено в області протягом звітного 
періоду:  

 

№ 
з/п 

Статус Тема 
Місце 

проведення 

 
Дата 

проведен-
ня 

Відповідальні за 
організацію 
проведення 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Обласний семінар-
нарада  

Робота з обдарованою 
учнівською молоддю 

м. Суми 21.03.2014 
Павловська Л.М., 
Удовиченко І.В. 

2. 
Обласна школа 
вчителів 
початкових класів 

Державний стандарт 
початкової освіти – 
вимога часу 

м. Суми 11.06.2014 
Удовиченко І.В., 
Декунова З.В., 
Лавська А.М. 

3. 

Обласний семінар-
нарада завідуючих 
районними 
(міськими) 
методичними 
кабінетами відділів 
(управлінь) освіти 
райдержадміністрац
ій, міськвиконкомів 
(міських рад) 

 м. Суми 26.08.2014 
Медведєв І.А., 
Удовиченко І.В. 

4. 

Обласна науково-
практична 
конференція 

Обдарована молодь – 
успішна держава 

м. Суми 26.11.2014 

Медведєв І.А., 
Удовиченко І.В. 
Павловська Л.М., 
Тихенко Л.В. 

 
 

– Управлінська діяльність 
– нормативно-правовий супровід навчально-виховного процесу  на 

допомогу методистам районних (міських) методичних кабінетів, 
керівникам навчальних закладів, учителям, Сумським ОІППО в райони, 
міста області, протягом першого півріччя  2014 року направлено: 
1. Лист від 09.01.2014 № 7 «Про реалізацію другого етапу 

Національного проекту «Відкритий світ». 



2. Лист від 10.01.2014 № 14 «Про умови проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології  
у 2013-2014 навчальному році». 

3. Лист від 10.01.2014 № 15 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформаційних технологій». 

4. Лист від 15.01.2014 №27 «Про переможців Всеукраїнського  
конкурсу фахової майстерності «Соняшник-учитель» – 2013» та організацію 
конкурсу «Соняшник-учитель» – 2014». 

5. Лист від 16.01.2014 № 34 «Про використання навчальної, навчально-
методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах». 

6. Лист від 17.01.2014 № 36 «Про нагородження учасників польсько-
українського проекту «Шкільна академія підприємництва» у рамках відкриття  
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад». 

7. Лист від 23.01.2014 № 47 «Про результати засідання комісії зі 
схвалення власних методичних розробок». 

8. Лист від 24.01.2014 № 50 «Про проведення тренувального туру 
олімпіади з інформатики в Сумській області». 

9. Лист від 27.01.2014 року № 52 «Про використання періодичних 
видань». 

10. Лист від 30.01.2014 № 60 «Про щоквартальний науково-методичний 
часопис «Особлива дитина: навчання і виховання». 

11. Лист від 05.02.2014 № 66 «Про участь у роботі фахового журі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії». 

12. Лист від 05.02.2014 № 67 «Про стан забезпечення загальноосвітніх 
навчальних закладів україномовними версіями програмних продуктів». 

13. Лист від 06.02.2014 № 70 «Про проведення інтелектуальної гри 
«Що? Де? Коли?» для школярів з правознавства». 

14. Лист від 07.02.2014 року № 74 «Про музейну педагогіку в 
дошкільному навчальному закладі». 

15. Лист від 13.02.2014 № 88 «Про затвердження Типових навчальних 
планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)». 

16. Лист від 13.02.2014 № 90 «Про участь у роботі викладачів 
відбірково-тренувальних зборів з історії, правознавства». 

17. Лист від 13.02.2014 № 91 «Про відбірково-тренувальні збори 
переможців ІІІ етапу». 

18. Лист від 13.02.2014 № 92 «Про проведення фінального туру 
Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики NetOI-2013». 

19. Лист від 14.02.2014 № 95 «Про роботу вчителів на відбірково – 
тренувальних зборах». 

20. Лист від 14.02.2014 № 96 «Про апробацію орієнтовних критеріїв 
оцінювання діяльності районних (міських) методичних кабінетів». 

21. Лист від 14.02.2014 № 98 «Про графік індивідуальних консультацій 
для учня-учасника IV етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології 
2014 року». 



22. Лист від 17.02.2014 № 103 «Про перелік навчальної літератури, 
рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання  
загальноосвітніми навчальними закладами у 2013-2014 навчальному році». 

23. Лист від 18.02.2014 №109 «Про проведення конкурсу читців творів 
Тараса Шевченка «Невмируще Тарасове слово». 

24. Лист від 19.02.2014 № 110 «Про участь у форумі «Вчитель – 
новатор». 

25. Лист від 21.02.2014 № 113 «Про внесення змін до додатку 5 наказу 
Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 80». 

26. Лист від 28.02.2014 № 127 «Конкурс на створення навчально-
методичного комплексу «Основи медіа грамотності». 

27. Лист від 04.03.2014 № 131 «Про списки учнів-учасників ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад». 

28. Лист від 04.03.2014 № 132 «Про результати апробації Орієнтовних 
критеріїв оцінювання діяльності районних (міських) методичних кабінетів». 

29. Лист від 06.03.2014 № 145 «Про апробацію орієнтовних критеріїв 
оцінювання діяльності районних (міських) методичних кабінетів». 

30. Лист від 06.03.2014 № 147 «Про інформаційну базу Всеукраїнських 
електронних бібліотечних ресурсів у галузі середньої освіти». 

31. Лист від 06.03.2014 № 148 «Про проведення ІІІ Всеукраїнського 
методичного турніру «Моє покликання – методист».  

32. Лист від 06.03.2014 № 149 «Про засоби масової інформації в 
дошкільних навчальних закладах і початкових школах». 

33. Лист від 11.03.2014 №153 «Про обласну творчу групу учителів 
фізичної культури». 

34. Лист від 11.03.2014 № 154 «Про проведення обласної школи 
передового педагогічного досвіду». 

35. Лист від 12.03.2014 № 156 «Про проведення Міжнародного 
математичного конкурсу «Кенгуру». 

36. Лист від 12.03.2014 № 157 «Про проведення інструктивно-
методичної наради «Проведення міжнародної математичної гри «Кенгуру». 

37. Лист від 18.03.2014 № 175 «Про роботу членів журі ІV етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2013-2014 
навчальному році». 

38. Лист від 18.03.2014 № 177 «Про відправку учнів на ІV етап 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання». 

39. Лист від 19.03.2014 № 179 «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з екології». 

40. Лист від 19.03.2014 № 180 «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з біології». 

41. Лист від 19.03.2014 № 183 «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій». 

42. Лист від 20.03.2014 № 185 «Про відправку учнів на ІV етап 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури». 

43. Лист від 20.03.2014 № 187 «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки». 



44. Лист від 20.03.2014 року № 188 «Про відправку учнів на ІV етап 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії». 

45. Лист від 20.03.2014 №189 «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури». 

46. Лист від 21.03.2014 № 192 «Про відправку учнів на ІV етап 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури». 

47. Лист від 21.03.2014 № 193 «Про відправку на ІV етап Всеукраїнської 
олімпіади з математики». 

48. Лист від 21.03.2014 № 194 «Про відправку на ІV етап Всеукраїнської 
олімпіади з історії». 

49. Лист від 21.03.2014 № 195 «Про відправку на ІV етап Всеукраїнської 
олімпіади з правознавства». 

50. Лист від 21.03.2014 № 196 «Про відправку на ІV етап Всеукраїнської 
олімпіади з англійської мови». 

51. Лист від 21.03.2014 № 197 «Про відправку на ІV етап Всеукраїнської 
олімпіади з німецької мови». 

52. Лист від 21.03.2014 № 198 «Про відправку на ІV етап Всеукраїнської 
олімпіади з французької мови». 

53. Листи від 21.03.2014 № 200 «Про відправку на ІV етап 
Всеукраїнської олімпіади з фізики». 

54. Лист від 21.03.2014 № 202 «Про роботу члена журі третього 
(фінального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» у номінації 
«Трудове навчання». 

55. Лист від 21.03.2014 № 207 «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики». 

56. Лист від 28.03.2014 № 228 «Про навчально-методичні комплекти з 
безпеки дорожнього руху». 

57. Лист від 31.03.2014 № 230 «Про проведення засідання обласної 
творчої групи учителів математики». 

58. Лист від 31.03.2014 № 231 «Про проведення обласного 
інструктивно-методичного семінару». 

59. Лист від 31.03.2014 № 238 «Про відправку учнів на ІV етап 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології». 

60. Лист від 04.04.2014 № 249 «Про проведення заняття обласної школи 
майбутнього учителя-методиста». 

61. Лист від 04.04.2014 №251 «Про виконання заходів, спрямованих на 
реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у 
навчальних закладах України». 

62. Лист від 07.04.2014 № 255 «Про дванадцятий відкритий конкурс з  
Веб-дизайну та комп’ютерної графіки». 

63. Лист від 07.04.2014 № 256 «Про реалізацію другого етапу 
Національного проекту «Відкритий світ» у Сумській області». 

64. Лист від 08.04.2014 № 259 «Про проведення Всеукраїнської акції 
«Виховуємо в дітях доброту». 

65. Лист від 08.04.2014 № 260 «Про перенесення обласних заходів». 
66. Лист від 08.04.2014 № 261 «Про зміну дати проведення науково-

практичного семінару для педагогів дошкільної освіти». 



67. Лист від 09.04.2014 № 263 «Про інформаційну базу Всеукраїнських 
електронних бібліотечних ресурсів у галузі середньої освіти». 

68. Лист від 09.04.2014 № 266 «Про внесення змін до плану роботи 
Сумського ОІППО на квітень 2014 р.». 

69. Лист від 09.04.2014 № 268 «Про засоби масової інформації в 
дошкільних навчальних закладах і початкових школах». 

70. Лист від 09.04.2014 № 271 «Про обласний науково-методичний 
семінар». 

71. Лист від 10.04.2014 № 273 «Про проведення фінальних етапів 
Всеукраїнських турнірів юних істориків, інформатиків, журналістів 2013-                  
2014 н.р.». 

72. Лист від 14.04.2014 року № 281 «Про підсумки проведення 
Всеукраїнського фестивалю дитячого театрального мистецтва за участю 
вихованців дошкільних навчальних закладів у Сумській області». 

73. Лист від 14.04.2014 № 282 «Про надання результатів апробації 
підручників». 

74. Лист від 17.04.2014 № 296 «Щодо участі в освітньому фестивалі 
«Інтерактивний світ знань». 

75. Лист від 17.04.2014 № 297 «Про ІІІ Всеукраїнський методичний 
турнір «Моє покликання – методист». 

76. Лист від 20.04.2014 № 301 «Про внесення змін до плану роботи 
Сумського ОІППО на травень 2014 р.». 

77. Лист від 22.04.2014 № 303 «Про відміну засідання обласної творчої 
групи учителів математики». 

78. Лист від 25.04.2014 № 310 «Про соціальні футбольні фестивалі». 
79. Лист від 25.04.2014 № 311 «Про впровадження інклюзивного 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах». 
80. Лист від 30.04.2014 № 317 «Про оголошення на участь у проекті 

«Уроки з підприємницьким тлом». 
81. Лист від 30.04.2014 № 318 «Про виконання плану заходів щодо 

запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року». 
82. Лист від 30.04.2014 № 319 «Про уточнення дати проведення  

обласного семінару «Підготовка учителів історії та правознавства до участі у 
конкурсі «Учитель року». 

83. Лист від 05.05.2014 № 323 «Про затвердження Типових навчальних 
планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку». 

84. Лист від 05.05.2014 № 324 «Про виконання плану заходів щодо 
профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до  
2015 року». 

85. Лист від 06.05.2014 № 325 «Про набір до Всеукраїнської літньої 
математичної школи «Мудра макітра». 

86. Лист від 07.05.2014 № 328 «Про ІІІ Всеукраїнський методичний 
турнір «Моє покликання – методист». 

87. Лист від 08.05.2014 № 329 «Про проведення державної підсумкової 
атестації в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів». 



88. Лист від 14.05.2014 № 337 «Про використання документального 
серіалу «Наша Скриня». 

89. Лист від 15.05.2014 № 339 «Узагальнені результати апробації 
підручників для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів». 

90. Лист від 19.05.2014 № 350 «Про вебінар «Інформаційно-освітнє 
середовище навчального закладу (Microsoft Office365 + Moodle)». 

91. Лист від 03.06.2014 №379 «Про проведення фінального етапу  
XVІІ Всеукраїнського турніру юних математиків імені М.Й. Ядренка»; 

92. Лист від 06.06.2014 № 390 «Про надання інформації про електронні 
засоби навчання»; 

93. Лист від 06.06.2014 № 391 «Про реалізацію ІІ етапу Національного 
проекту «Відкритий світ» у Сумській області»; 

94. Лист від 18.06.2014 № 418 «Про проведення фінального етапу  
ХХІІ Всеукраїнського турніру юних хіміків»; 

95. Лист від 26.06.2014 № 435 «Про проведення фінального етапу  
ХІІІ Всеукраїнського турніру юних біологів»; 

96. Лист від 12.08.2014 № 480 «Про обласні секційні засідання 
педагогічних працівників»; 

97. Лист від 15.08.2014 № 491 «Пропозиції до пілотного проекту»; 
98. Лист від 21.08.2014 № 497 «Про надання пропозицій до проекту 

Правил»; 
99.  Лист від 21.08.2014 № 498 «Про Всеукраїнський конкурс на кращий 

урок чи виховний захід з питань з попередження та подолання домашнього 
насильства щодо дітей та насильства в школі»; 

100. Лист від 21.08.2014 № 499 «Про продовження дослідницько-
експериментальної роботи з впровадження курсу «Фінансова грамотність»; 

101. Лист від 22.08.2014 № 501 «Про поповнення обласної картотеки 
передового педагогічного досвіду»; 

102. Лист від 28.08.2014 № 504 «Про виконання заходів щодо 
впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах Сумської області на період до 2015 року»;  

103. Лист від 29.08.2014 № 506 «Про організацію навчання учнів з 
розумовою відсталістю»; 

104. Лист від 28.08.2014 № 508 «Про організацію фотовиставки»; 
105. Лист від 29.08.2014 № 509 «Про проведення ІІ Дистанційного 

турніру з інформаційних технологій серед учнівської молоді»; 
106. Лист від 01.09.2014 № 510 «Про День методиста»; 
107. Лист від 02.09.2014 № 512 «Лист-інформатор на вересень 2014 р.»; 
108. Лист від 05.09.2014 № 518 «Про проведення засідання обласної 

школи педагогічної майстерності»; 
109. Листи від 05.09.2014 № 519, № 520 «Вивчення та аналіз 

олімпіадних завдань з інформаційних технологій 2011-2012, 2012-2013 н.р.»; 
110. Лист від 08.09.2014 № 523 «Про проведення заняття 

(індивідуального) обласної школи майбутнього учителя-методиста»; 
111. Лист від 08.09.2014 № 524 «Про методичні рекомендації щодо 

ведення та перевірки зошитів з математики у навчальних закладах»; 



112. Лист від 09.09.2014 № 528 «Про надання грифу Міністерства освіти 
і науки України»; 

113. Лист від 09.09.2014 № 529 «Про оновлення бази даних учителів 
початкових класів»; 

114. Лист від 10.09.2014 № 533 «Про проведення науково-практичного 
семінару з ОБЖ для дошкільних навчальних закладів»; 

115. Лист від 10.09.2014 № 534 «Про виконання протокольного 
доручення»; 

116. Лист від 12.09.2014 № 537 «Графік проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 н.р.»; 

117. Лист від 15.09.2014 № 540 «Про підтримку проекту Розвиток 
інтелектуального потенціалу»; 

118. Лист від 15.09.2014 № 541 «Про використання навчальної 
літератури у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

119. Лист від 15.09.2014 № 542 «Про нагородження грамотами 
управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації»; 

120. Лист від 15.09.2014 № 543 «Про надання методичних рекомендацій 
щодо оформлення кабінету історії у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

121. Лист від 19.09.2014 № 549 «Про українсько-шведський проект 
«Екодемія»; 

122. Лист від 22.09.2014 № 550 «Лист-інформатор на жовтень 2014 р.»; 
123. Лист від 23.09.2014 № 555 «Про проведення фінального етапу  

ХІІ Всеукраїнського турніру юних інформатиків»; 
124. Лист від 24.09.2014 № 557 «Про персональний склад журі IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад»; 
125. Лист від 26.09.2014 № 562 «Про проведення інструктивного 

семінару по конкурсу «Бобер»; 
126. Лист від 30.09.2014 №567 «Про проведення фінального етапу  

XVІІ Всеукраїнського турніру юних математиків імені М. Й. Ядренка»; 
127. Лист від 01.10.2014 № 569 «Про підсумки третього та проведення 

четвертого Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців 
«Кришталева сова»; 

128. Лист від 01.10.2014 № 570 «Про віртуальні лабораторії»; 
129. Лист від 02.10.2014 № 572 «Про проведення фінального етапу  

X Всеукраїнського турніру юних географів»; 
130. Лист від 03.10.2014 № 573 «Виконання п. 7 протокольних доручень 

за результатами апаратної наради при виконуючому обов’язки начальника 
управління освіти і науки Чхайло О.М.»; 

131. Лист від 06.10.2014 № 570 «Про методичні рекомендації щодо 
організації національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 
закладах» 

132. Лист від 06.10.2014 № 575 «Про участь учителів німецької мови у 
семінарі Гете на базі Сумського ОІППО»; 

133. Лист від 06.10.2014 № 577 «Про проведення Міжнародного 
математичного конкурсу «Кенгуру» у 2014-2015 навчальному році»; 

134. Лист від 07.10.2014 № 579 «Про проведення обласного семінару»; 



135. Лист від 07.10.2014 № 580 «Про використання інструктивно-
методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах 
інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх 
навчальних закладів»; 

136. Лист від 08.10.2014 №581 «Про засідання Асоціації керівників шкіл 
України»;  

137. Лист від 10.10.2014 № 588 «Про участь учителів-методистів у 
методичній роботі»; 

138. Лист від 10.10.2014 № 589 «Про оновлення банку даних 
педагогічних працівників області»; 

139. Лист від 10.10.2014 № 590 «Про власні методичні розробки»; 
140. Листи від 13.10.2014 № 591, 592 «Про семінар-нараду директорів 

МНВК Сумської області»; 
141. Листи від 13.10.2014 №№ 593, 594, 595, 596, 597 «Про власні 

методичні розробки»; 
142. Лист від 13.10.2014 № 599 «Про результати проведення 

Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» у 2013-2014 навчальному 
році»; 

143. Лист від 14.10.2014 № 601 «Про участь у фінальному етапі 
Всеукраїнського учнівського турнірі юних географів у 2014-2015 навчальному 
році»; 

144. Лист від 14.10.2014 № 602 «Про участь у фінальному етапі 
Всеукраїнського  учнівського турніру юних економістів у 2014-2015 навчальному 
році»; 

145. Лист від 14.10.2014 № 603 «Про проведення фінального етапу  
ХХІІ Всеукраїнського учнівського турніру юних хіміків у 2014-2015 навчальному 
році»; 

146. Лист від 14.10.2014 № 604 «Про проведення фінальних етапів 
Всеукраїнських учнівських турнірів юних географів, інформатиків у 2014-                 
2015 навчальному році»; 

147. Лист від 15.10.2014 № 608 «Про проведення фінальних етапів 
Всеукраїнських учнівських турнірів юних економістів, хіміків, біологів, 
математиків імені професора М.Й. Ядренка, географів, фізиків, винахідників і 
раціоналізаторів у 2014-2015 н.р.» 

148. Лист від 15.10.2014 № 609 «Про проведення науково-практичного 
семінару «Культурно-виховний потенціал «олімпізма»; 

149. Лист від 15.10.2014 № 610 «Про проведення фінального етапу 
Всеукраїнського турніру юних біологів»;  

150. Лист від 16.10.2014 № 614 «Про виконання плану заходів щодо 
запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року»; 

151. Лист від 16.10.2014 № 615 «Про підсумки Всеукраїнського 
конкурсу «Левеня – 2014» та проведення «Левеня – 2015»; 

152. Лист від 17.10.2014 № 616 «Щодо питання національно-
патріотичного виховання учнівської молоді»; 

153. Лист від 17.10.2014 № 617 «Про проведення IV Міжнародного 
форуму-презентації «Інноватика в сучасній освіті»; 



154. Лист від 21.10.2014 № 619 «Про особливості проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 н.р.»; 

155. Лист від 21.10.2014 № 620 «Про проведення обласної творчої групи 
вчителів географії»; 

156. Лист від 21.10.2014 № 621 «Лист-інформатор на листопад 2014»; 
157. Лист від 21.10.2014 № 623 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу мультимедійних проектів «Врятувати від забуття»; 
158. Лист від 21.10.2014 № 624 «Про виконання Плану заходів з 

проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня права»; 
159. Лист від 22.10.2014 № 626 «Щодо питань національно-

патріотичного виховання учнівської молоді» 
160. Лист від 23.10.2014 № 630 «Щодо питань національно-

патріотичного виховання молоді»; 
161. Лист на райони і міста від 23.10.2014 № 631 «Про проведення 

фінального етапу ХХІІ Всеукраїнського турніру юних хіміків»; 
162. Лист від 28.10.2014 № 636 «Про проведення VІІІ Всеукраїнського 

конкурсу благодійних проектів «Добро починається з тебе»; 
163. Лист від 28.10.2014 № 637 «Про фінальний етап турніру юних 

раціоналізаторів»; 
164. Лист від 29.10.2014 № 639 «Про участь в обласній науково-

практичній конференції»; 
165. Лист від 29.10.2014 № 640. «Про виконання заходів щодо створення 

безперешкодного життєвого середовища для дітей з обмеженими можливостями 
на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна»; 

166. Лист від 30.10.2014 №641 «Про участь учителів німецької мови у 
семінарі Гете Інституту на базі Сумського ОІППО»; 

167. Лист від 31.10.2014 № 642 «Про фінальний етап Всеукраїнського 
турніру юних фізиків»; 

168. Лист від 31.10.2014 № 644 «Про пробне тестування електронної 
системи відправлення олімпіадних завдань»; 

169. Лист від 31.10.2014 № 645 «Про призначення стипендії Президента 
України»; 

170. Лист від 03.11.2014 № 646 «Про участь учителя німецької мови 
Фененко Л.В. у семінарі Гете Інституту на базі Сумського ОІППО»; 

171. Лист від 03.11.2014 № 647 «Про участь учителя німецької мови  
Пилипенка С.С. у семінарі Гете Інституту на базі Сумського ОІППО»; 

172. Лист від 04.11.2014 № 648 «Аплікаційні форми                                     
VIII Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів «Добро починається з тебе»; 

173. Лист від 21.10.2014 № 649 «Про особливості проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 н.р.»; 

174. Лист від 04.11.2014 № 649 «Про банк даних досвіду роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів з національно-патріотичного виховання 
дітей та учнівської молоді»; 

175. Лист від 04.11.2014 «Про відзначення переможців турніру «Моє 
покликання методист»; 

176. Лист від 05.11.2014 № 657 «Про організацію гри «Геліантус»; 
177. Лист від 05.11.2014 № 658 «Про оновлення банку даних»; 



178. Лист від 05.11.2014 № 660 «Про зміну дати проведення обласного 
семінару-практикуму»; 

179. Лист від 06.11.2014 № 663 «Про проведення конкурсу учнівської 
творчості»; 

180. Листи від 07.11.2014 № 666, 667 «Про обласний науково-
методичний семінар»; 

181. Лист від 10.11.2014 № 668 «Щодо електронної розсилки завдань               
ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад»; 

182. Лист від 11.11.2014 № 669 «Про переможців «Соняшник-учитель  –
2014»; 

183. Лист від 11.11.2014 № 670 «Про продовження дослідно-
експериментальної роботи з впровадження курсу «Фінансова грамотність»; 

184. Лист від 11.11.2014 № 671 «Про проведення обласного семінару 
«Патріотичне виховання учнівської молоді»; 

185. Лист від 13.11.2014 № 684 «Про ІІ Всеукраїнський конкурс 
«Екоклас»; 

186. Лист від 13.11.2014 № 686 «Про сприяння реалізації програми 
«Добрик Всесвіт»; 

187. Лист від 13.11.2014 № 687 «Про участь в обласній науково-
практичній конференції»; 

188. Лист від 13.11.2014 № 688 «Пропозиції щодо складу робочої 
групи»; 

189. Лист від 14.11.2014 № 689 «Про особливості проведення ІІ етапу 
конкурсів ім. Т. Шевченка, ім. П. Яцика»; 

190. Лист від 18.11.2014 № 695 «Про вибірковість відправки 
олімпіадних завдань з астрономії, німецької та французької мов». 

191. Лист від 21.11.2014 № 677 «Про учасників апробації якості 
навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 – 
2015-2016 навчальних роках». 

 
– підготовлено проекти наказів: 

1. Наказ від 13.01.2014 № 4-ОД «Про проведення ІV етапу  
XІV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика». 

2. Наказ від 17.01.2014 № 20-ОД «Про проведення обласної виставки-
огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних 
навчальних закладів у 2014 році». 

3. Наказ від 13.02.2014 № 14-ОД «Про проведення фінального етапу  
ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка». 

4. Наказ від 20.02.2014 № 19-ОД «Про внесення змін до наказів 
СОІППО». 

5. Наказ від 21.02.2014 № 80-ОД «Про підсумки III етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013-2014 навчальному році». 

6. Наказ від 25.02.2014 року № 92-ОД «Про проведення обласного 
конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу у 2014 році». 

7. Накази від 05.03.2014 № 22-ОД «Про відправку учнів на  
ІV етап учнівських олімпіад 2014 року». 



8. Наказ від 07.03.2014 № 122-ОД «Про проведення I-II турів конкурсу 
на інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами 
футболу». 

9. Наказ від 20.03.2014 № 135-ОД «Про відправку учнів на ІV етап 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій». 

10. Наказ від 20.03.2014 № 136-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з англійської мови». 

11. Наказ від 20.03.2014 № 137-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з астрономії». 

12. Наказ від 20.03.2014 № 138-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з біології». 

13. Наказ від 20.03.2014 № 139-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з екології». 

14. Наказ від 20.03.2014 № 140-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з географії». 

15. Наказ від 20.03.2014 № 141-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з економіки». 

16. Наказ від 20.03.2014 № 142-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з інформатики». 

17. Наказ від 20.03.2014 № 143-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з історії». 

18. Наказ від 20.03.2014 № 144-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з математики». 

19. Наказ від 20.03.2014 № 145-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з німецької мови». 

20. Наказ від 20.03.2014 № 146-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з педагогіки та психології». 

21. Наказ від 20.03.2014 № 147-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з правознавства». 

22. Наказ від 20.03.2014 № 148-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з російської мови та літератури». 

23. Наказ від 20.03.2014 № 149-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з трудового навчання». 

24. Наказ від 20.03.2014 № 151-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з фізики». 

25. Наказ від 20.03.2014 № 152-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з фізичної культури та спорту». 

26. Наказ від 20.03.2014 № 153-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з французької мови». 

27. Наказ від 20.03.2014 № 154-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з хімії». 

28. Наказ від 21.03.2014 № 28-ОД Про організацію роботи працівників 
Сумського ОІППО під час проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з фізики. 

29. Наказ від 15.04.2014 року № 207-ОД «Про підсумки обласного 
конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу у 2014 році». 



30. Наказ від 05.05.2014 № 34-ОД «Про створення електронної 
бібліотеки з навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти». 

31. Наказ від 07.05.2014 № 254-ОД «Про участь у відбірково-
тренувальних зборах». 

32. Наказ від 19.09.2014 № 449-ОД «Про проведення обласного 
фестивалю «Гармонія руху» в дошкільних навчальних закладах  у 2014 році»; 

33. Наказ від 12.11.2014 № 556-ОД «Про організацію та проведення І,  
ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015»; 

34. Наказ від 14.11.20104 №564-ОД «Про проведення І та ІІ етапів  
V Міжнародного мовно-літературного  конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 
2014-2015 навчальному році»; 

35. Наказ від 14.11.20104 №565-ОД «Про проведення І та ІІ етапів  
ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році»; 

36. Наказ від 14.11.20104 № 566-ОД Про проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад  та участь команд учнів Сумської області у 
IV етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад у 2014-2015 навчальному році»; 

37. Наказ від 14.11.2014 № 562-ОД «Про проведення апробації якості 
навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015-
2015/2016 навчальних роках». 

 
– підготовлено накази: 

1. Наказ Сумського ОІППО від 03.10.2014 № 65-ОД «Про організацію 
навчальних занять під час оздоровлення творчо обдарованої молоді»; 

2. Наказ Сумського ОІППО від 03.10.2014 № 66-ОД «Про проведення 
третього туру обласного освітнього проекту «Рідна Сумщина»; 

3. Наказ Сумського ОІППО від 06.10.2014 № 70-ОД «Про створення комісій 
з підготовки завдань ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
дисциплін»; 

4. Наказ Сумського ОІППО від 20.10.2014 № 73-ОД «Про проведення  
ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-            
2015 н.р.»; 

5. Наказ Сумського ОІППО від 22.10.2014 № 74-ОД «Про організацію та 
проведення обласного семінару-практикуму для вчителів хімії «Готовність 
учителів хімії до реалізації практичної складової поглибленого вивчення предмета 
та підготовки школярів до інтелектуальних змагань»; 

6. Наказ Сумського ОІППО від 24.10.2014 № 77-ОД «Про підготовку до 
проведення обласної науково-практичної конференції з питань роботи з 
обдарованою молоддю»; 

7. Наказ Сумського ОІППО від 31.10.2014 № 78-ОД «Про затвердження 
складу комісії зі схвалення власних методичних розробок педагогічних 
працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань «учитель-
методист», «викладач-методист», вихователь-методист, «педагог-організатор-
методист», «керівник гуртка-методист», «практичний психолог-методист» та 
експертних груп з рецензування власних методичних розробок педагогічних 
працівників»; 



8. Наказ Сумського ОІППО від 31.10.2014. № 79-ОД «Про графік роботи 
працівників інституту, задіяних в організації проведення ІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015 н.р.»; 

9. Наказ Сумського ОІППО від 20.11.2014 № 86-ОД «Про проведення  
ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад»; 

10. Наказ Сумського ОІППО від 20.11.2014 № 87-ОД «Про створення 
комісій з підготовки завдань ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін»; 

11. Наказ Сумського ОІППО від 20.11.20104 № 88-ОД «Про проведення 
апробації якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 
2014/2015-2015/2016 навчальних роках». 

 
– надано методичні рекомендації 

1. Методичні рекомендації щодо проведення у загальноосвітніх 
навчальних закладах області Єдиного уроку «Сумщині – 75». 

2. Методичні рекомендації щодо методичного забезпечення та 
здійснення діяльності «Материнської школи». 

3. Методичні рекомендації учителям загальноосвітніх навчальних 
закладах, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-
методист». 

4. Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової 
атестації з математики у 2013-2014 навчальному році. 

5. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання з математики у 2014 році. 

6. Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014-                
2015 навчальному році (мобільна сторінка методиста). 

7. Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та 
факультативів з математики у 2014-2015 навчальному році (мобільна сторінка 
методиста). 

8. Методичні рекомендації щодо ведення та перевірки зошитів з 
математики у навчальних закладах (мобільна сторінка методиста). 

9. Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у 2014-2015 навчальному році 
(мобільна сторінка методиста). 

10. Методичні рекомендації щодо організації роботи з національно-
патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (розміщено на 
сайті ОІППО, направлено листами на райони (міста). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– робота з керівними кадрами, кадровим резервом 
(школа кадрового резерву, семінари-практикуми); 
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1 Якубенко А.І. 

Обласна школа 
молодого управлінця 

«Управління 
навчально-виховною 

діяльністю 
загальноосвітнього 

закладу» 

07.10.2014 25 4  
методичні 

рекомендації 

2 Якубенко А.І. 

Науково-
практичний семінар 

для педагогів, які 
зараховані до складу 
резерву на заміщення 

керівних посад, 
директорів шкіл. 

«Інноваційні 
технології в 

управлінні школою» 

20.11.2014 37   
методичні 

рекомендації 

 
 

– Організаційно-методична діяльність представлена: 
– науково-методичним супроводом, зокрема заходами: 
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1. Лавська А.М., 

Декунова З.В. 
Обласна творча 
група учителів 
початкових класів 
Дидактико-
методичне 
забезпечення 
викладання курсу 
«Сумщинознавство» 

21.01.2014 11 – – 

Дидактичне 
забезпечення 
курсу 
«Сумщино-
знавство» 



1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Іваненко Н.Е. 

 
Обласна творча 
група (перший рік 
роботи) 
Заняття 1. 
Методика 
викладання курсу 
«Інформатика» в 
контексті 
Державного 
стандарту повної 
загальної середньої 
освіти 

19.02.2014 10 – – 

Електронні 
версії 
матеріалів: 
конспекти 
уроків, 
презентації, 
позакласні 
заходи 

3. Міщенко Л.Б. Обласний  науково-
практичний семінар 
Умови організації 
трудової діяльності у 
дошкільному 
навчальному закладі 
на сучасному етапі 

20.03.2014 31 2 – 

Методичні 
рекомендації 

4. Кодимський С.С. Обласна творча 
група  
(третій рік роботи) 
Заняття 1. 
Уроки фізичної 
культури в контексті 
реалізації вимог 
Державного 
стандарту початкової 
та загальної 
середньої освіти 
 

20.03.2014 10 – – 

Методичні 
рекомендації 

5. Свєтлова Т.В. Всеукраїнська 
науково-методична 
конференція з 
міжнародною 
участю 
(дистанційна) 
Розвиток 
інтелектуальних 
умінь і творчих 
здібностей учнів та 
студентів у процесі 
навчання дисциплін 
природничо-
математичного  
циклу – ІТМ*плюс-
2014 

20-21.03. 
2014 

35 3 3 

Публікація 
матеріалів  

6. Сєрих Л.В. Обласна творча 
група (перший  рік 
роботи) 
Засідання І. 
Естетичне виховання 
школярів засобами 
художніх технік 
 

03.04.2014 8 – – 

Методичні 
рекомендації 



1 2 3 4 5 6 7 8 
7. Свєтлова Т.В. Обласний науково-

практичний семінар  
Розвиток  творчої 
особистості учнів у 
процесі позакласної 
роботи з математики 

04.04.2014 40 – – 

«Круглий 
стіл» 

8. Удовиченко І.В. 
Шерстюк Л.М. 

Обласний 
інструктивний 
науково-практичний 
семінар  
Підготовка вчителів-
словесників до участі у 
Всеукраїнському 
конкурсі «Учитель 
року»: важливі 
акценти 

09.04.2014 23 – – 

Інформація на 
сайті  

9. Голубенко Т.С. Обласна творча 
група (другий  рік 
роботи).  
Засідання ІІ. 
(віртуально, 
електронною 
поштою) 
Навчально-
методичне 
забезпечення шкіль-
ного курсу природо-
знавства у 5 класі за 
новим Державним 
стандартом 

16.04.2014 10 – – 

Електронні 
версії 
матеріалів: 
конспекти 
уроків, 
презентації, 
приклади 
міні-проектів 

10. Коростіль Л.А. Обласна творча 
група  
Проектна технологія 
та напрями її 
впровадження в 9 
класі загально-
освітніх навчальних 
закладів 

22.04.2014 8 – – 

Проекти 
вчителів 
творчої групи 
 
 
 

11. Коренева І.В. Обласний науково-
методичний семінар 
Науково-методична 
проблема учителя 
трудового навчання – 
пошук раціональних 
шляхів роботи 

23.04.2014 24 1 1 

«Круглий 
стіл» 

12. 

Голубенко Т.С. 

Обласна творча 
група Реалізація 
практичної частини 
курсу «Природо-
знавство», як шлях 
до підвищення рівня 
викладання 
навчального 
матеріалу у 5 класі 

16.09.2014 9 2 – 

Прес-реліз на 
сайті 
Сумського 
ОІППО 



1 2 3 4 5 6 7 8 
13. Іваненко Н.Е. Обласний науково-

практичний семінар  
Вивчення та аналіз 
олімпіадних завдань 
з інформаційних 
технологій 2011-
2012, 2012-2013 н.р. 
 

18.09.2014 22 – – 

Прес-анонс на 
сайті 
Сумського 
ОІППО 

14. Коростіль Л.А.   
Метейко А.В. 

Обласна творча 
група Проектна 
технологія та 
напрями її 
впровадження в 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Дистанційно 8 – – 

Проекти 
вчителів 
творчої групи. 
Робота над 
узагальненням 
матеріалів. 
Підготовка 
видання на 
засідання 
вченої ради 

15. Міщенко Л.Б. Обласний науково-
практичнний 
семінар  
Формування 
компетентності  
дошкільників з основ 
безпеки 
життєдіяльності 

 09.10.2014 49 2  
Методичні 

рекомендації 

16. Коренева І.В. Обласний науково-
методичний семінар 
Актуальні проблеми 
графічної підготовки 
в технологічній освіті 19.11. 

2014 

Викла-
дачі 

ГНПУ 
25 

– – 

Пленарне 
засідання, 
круглий стіл з 
питань 
викладання 
креслення в 
загальноосвіт
ніх 
навчальних 
закладах 

17. Якубенко А.І. Обласний науково-
практичний семінар 
Інноваційні 
технології в 
управлінні школою 

20.11.2014 25 – – Рекомендації 

18. Попов В.Д. Обласна творча 
група Роль 
проблемних питань в 
мотивації навчання 
географії учнів 

20.11.2014 9 – – 
Навчально-
методичний 
посібник 
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1 Клюніна Н.В. 

Всеукраїнська нарада 
для методистів з 
іноземних мов спільно з 
екзаменаційним 
департаментом 
Кембриджського 
університету  

03.03.2014  25 1 Участь 

2 Клюніна Н.В. 

Всеукраїнський 
навчально-методичний 
семінар методистів 
іноземних мов 
«Навчання другої  
 іноземної мови: 
методологія, проблеми, 
перспективи» 

06-08.05. 
2014 

25 1 Участь 

3 Іваненко Н.Е. 

Всеукраїнський вебінар-
нарада «Репозитарій 
цифрового навчального 
контенту»  

04.09.2014 27 1 Участь 

4 Попов В.Д. 

Польсько-український 
проект «Уроки з 
підприємницьким тлом» 
 

02-07.2014 
 

30 3 Участь   

5 Попов В.Д. 
Всеукраїнський семінар-
практикум з курсу 
«Фінансова грамотність»  

22-24.09. 
2014 

50 2 Участь 

6 
Шерстюк Л.М., 
Голубенко Т.С 

Всеукраїнська 
конференція 
«Організація і 
проведення ігор 
«Соняшник» і 
«Геліантус» 

25-27.09. 
2014 

50 2 Участь 

7 Міщенко Л.Б. 

Всеукраїнський науково-
практичний вебінар 
Інноваційні форми 
розвитку професійної 
компетентності 
працівників дошкільної 
освіти в умовах єдиного 
інформаційно-освітнього 
простору  

30.09 2014 27 – Прес-реліз 



1 2 3 4 5 6 8 

8 Попов В.Д. 

Всеукраїнський 
методичний турнір 
«Моє покликання – 
методист» в номінації 
«Науково-методичне 
забезпечення 
формування предметних 
компетентностей 
відповідно до освітніх 
галузей Державного 
стандарту базової і 
повної загальної 
середньої освіти та 
навчальних програм»  

травень-
жовтень 

2014 
  Участь 

9 Третьякова О.В. 

Всеукраїнський семінар 
«Обговорення нової 
редакції програм з історії 
України та всесвітньої 
історії для ЗНЗ»  
 

06-07.10. 
2014 

25 1 Участь 

10 Фурман О.О. 

Всеукраїнська науково-
практична on-line 
конференція «Реалізація 
інноваційних підходів у 
змісті Державного 
стандарту початкової 
загальної освіти для 
дітей з особливими 
освітніми потребами»  

15.10.2014 100 2 Виступ 

11 Кодимський С.С. 

VІІ Міжнародна 
наукова конференція 
пам’яті Анатолія 
Миколайовича Лапутіна 
«Актуальні проблеми 
сучасної біомеханіки 
фізичного виховання та 
спорту» 

16-17.10. 
2014 

150 2 Участь 

12 Шерстюк Л.М. 

Міжвідомча нарада 
щодо всебічної 
підтримки та розвитку 
української ідентичності 
та зменшення 
негативного впливу 
інформаційної 
пропаганди у 
вітчизняних та іноземних 
ЗМІ  

21.10.2014  18 12 Участь 

13 
Фурман О.О. 
Прядко Л.О. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Формування готовності 
педагогічних працівників 
до роботи з дітьми з 
особливими потребами в 
умовах інклюзії» 
(інтернет-офлайн 
формат) 
 

27-31.10. 
2014 

70 2 Стаття 



1 2 3 4 5 6 8 
14 

Фурман О.О. 
Прядко Л.О. 

Круглий стіл «Реалії та 
перспективи інклюзивної 
освіти» 

28.10.2014 15 2 Участь 

15 Міщенко Л.Б. 

Всеукраїнська 
конференція Організація 
життєдіяльності дітей 
раннього віку 

29.10.2014 100 1 Виступ 

16 Іваненко Н.Е. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Перспективи 
платформно-незалежної 
та Linux-орієнтованої 
інформатики в Україні»  

30.10.2014  150 2 Участь 

17 Юрченко Л.І. 

Всеукраїнський семінар-
тренінг «Попередження 
насильства в шкільному 
середовищі»  

30-31.10. 
2014  

30 1 Участь 

18 Коренева І.В. 

Всеукраїнський семінар 
«Актуальні питання 
розвитку трудового 
навчання (технологій) в 
сучасних умовах» 

13-14.11. 
2014 

27 2 
Пленарне 
засідання, 
круглий стіл 

19 Сєрих Л.В. 

Круглий стіл 
Модель взаємодії 
загальноосвітніх та 
позашкільних 
навчальних закладів в 
естетичному вихованні 
підлітків 

04.11.14 10 – 

Учителі 
образотворчого 
мистецтва, 
директори – 
координатори 
базових 
навчальних 
закладів та 
учасники 
дослідної роботи 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Шерстюк Л.М. Обласний інструктивно-

методичний семінар-нарада 
Організація та проведення 
Всеукраїнської українознавчої 
гри «Соняшник» – 2014» 

09.01.2014 21 – 

Інформація 
на сайті 

2. Іваненко Н.Е. Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Особливості викладання курсу 
інформатики у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах, відповідно до вимог 
Державного стандарту 
початкової та загальної 
середньої освіти 

15.01.2014 24 – 

«Круглий 
стіл» 

3. 

Коренева І.В. 

Обласна школа педагогічної 
майстерності  
Особливості організації 
проектно-технологічної 
діяльності на уроках 
трудового навчання 

15.01.2014 16 – 

Методичні 
рекомендації  

4. Якубенко А.І. Методичний порадник 
Організація методичної 
роботи з новопризначеними  
та малодосвідченими  
педагогами – керівниками 
шкіл 

24.01.2014 15 1 

Методичні 
рекомендації  

5. Перлик В.В. Обласний семінар-
практикум Оптимізація 
діяльності освітніх округів у 
контексті реалізації 
профільного навчання: 
управлінський аспект 
 

21-22.01. 
2014 

27 3 

Методичні 
рекомендації  

6. Сєрих Л.В. Обласний семінар  
Створення моделі взаємодії 
загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних 
закладів в естетичному 
вихованні підлітків 

19.02.2014 18 1 

Методичні 
рекомендації 

7. Міщенко Л.Б. Методичний порадник 
Методичний супровід 
організації освітнього процесу 
в сільських дошкільних 
навчальних закладах 
 

25.02.2014 29 2 

«Круглий 
стіл» 



1 2 3 4 5 6 7 
8. Міщенко Л.Б. Методичний порадник 

Проблеми наступності 
дошкільної та початкової 
освіти 

04.03.2014 34 2 

«Круглий 
стіл» 

9. Свєтлова Т.В. Обласна інструктивно-
методична нарада 
Проведення міжнародної 
математичної гри «Кенгуру» 

14.03.2014 25 – 

«Круглий 
стіл» 

10. Свєтлова Т.В. Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Організаційно-методичні 
аспекти проведення Державної 
підсумкової атестації з 
математики в 9-х, 11-х класах 
у 2013-2014 н.р. 

01.04.2014 25 – 

«Круглий 
стіл» 

11. Іваненко Н.Е. Обласний семінар  
Впровадження хмарних 
технологій: міжнародний 
підхід та українські 
перспективи 

01.04.2014 25 2 

Прес-реліз, 
«круглий 
стіл» 

12. Третьякова О.В. Обласна інструктивно-
методична нарада 
Організаційно-методичні 
аспекти проведення ДПА з 
математики в 9-х, 11-х класах 
у 2013-2014 н.р. 

03.04.2014 25 – 

«Круглий 
стіл» 

13. Іваненко Н.Е. Обласний семінар  
Особливості роботи з учнями 
5-го класу за напрямом 
«Інформатика» у контексті 
Державного стандарту 
загальної середньої освіти 

09.04.2014 32 – 

«Круглий 
стіл» 

14. Коренева І.В. Обласний семінар-нарада 
Актуальні проблеми 
функціонування МНВК у ході 
реалізації Концепції 
профільного навчання в 
старшій школі 

25.04.2013 14 2 

«Круглий 
стіл» 

15. Третьякова О.В. Обласний семінар  
Підготовка учителів історії та 
правознавства до участі у 
конкурсі «Учитель року» 
 

12.05.2014 25 – 

«Круглий 
стіл» 

16. Іваненко Н.Е. Обласний тренінг  
Олімпіадні завдання  
(ІІ, ІІІ етап Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
інформатики) 
 

22.05.2014 29 – 

«Круглий 
стіл» 

17. Міщенко Л.Б. Методичний порадник 
Проблеми наступності 
дошкільної та початкової 
освіти 
 

29.05.2014 32 2 

«Круглий 
стіл» 



1 2 3 4 5 6 7 
18. Сукачова Н.М. Обласний семінар 

Нормативно-правове, 
інформаційно-методичне  
забезпечення процесу роботи з 
педагогічними кадрами 
області у 2014-2015 н.р. 
 

04.09.2014 13 – Інструктаж 

19. Голубенко Т.С. 
Успенська В.М. 

Обласний інструктивно-
методичний семінар 
«Організація та проведення 
Міжнародного  інтерактивного 
учнівського природничого 
конкурсу «КОЛОСОК» 
 
 

08.09.2014 20 – 

Круглий стіл 
(діалог), 
рекомендації 
семінару 

20. Коренева І.В. Обласна школа молодого 
вчителя Основні форми 
організаційної діяльності 
учнів 
 

10.09.2014 13 – 

Методичні 
рекомендації 

21. Метейко А.В.,  
Коростіль Л.А.   

 Обласний семінар-
практикум Можливості 
інформаційного простоту 
«Інтернет» в процесі 
самореалізації вчителя хімії  
 

15.09.2014 30 – 

Методичні 
рекомендації  

22. Голубенко Т.С Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Організація та проведення 
Міжнародної природознавчої 
гри «Геліантус» 

17.09.2014 17 – 

Круглий стіл 
(діалог), 
рекомендації 
семінару, 
газета 
«Педагогічна 
трибуна» 
(вересень), 
висвітлено на 
сайті 
Сумського 
ОІППО 
 

23. 

Коренева І.В. 

Обласна школа педагогічної 
майстерності Формування 
здатності розвивати надбання 
рідної культури з 
використанням засобів 
декоративно-ужиткового 
мистецтва 
 

17.09.2014 27 – 
Майстер-

класи 

24. 

Карпуша В.М. 

Обласний семінар-
практикум 
Формування предметних 
компетентностей учнів на 
уроках астрономії 
 
 

17.09.2014 17  – 
Методичні 

рекомендації 
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25. Фурман О.О. 

Прядко Л.О. 
Борцова М.В. 
Троіцька М.Є. 
 

Обласний семінар 
Інклюзивний підхід до 
побудови навчального процесу 
в загальноосвітньому 
навчальному закладі. 
Упровадження Державного 
стандарту початкової 
загальної освіти у практику 
роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами 
 

30.09.2014 23 1 Прес-реліз 

26. Іваненко Н.Е. 
Павленко І.М. 
Ніколаєнко М.С. 

Обласний інструктивно-
методичний семінар-нарада  
Організація і проведення 
Всеукраїнських конкурсів з 
інформатики (Web-дизайн, 
анімація, мультиплікація, 
«Бобер») 
 

02.10.2014 16 – 
Інструктивно
-методичні 

рекомендації 

27. Фурман О.О. 
Прядко Л.О. 

Методичний порадник 
Урахування відмінностей 
розвитку та навчальної 
діяльності дітей з вадами 
психофізичного розвитку в 
процесі навчання у 
загальноосвітньому 
навчальному закладі  
 

08.10.2014 10 – 
Методичні 

рекомендації  

28. Шерстюк Л.М. Обласна школа педагогічної 
майстерності Реалізація 
змістових ліній мовного та 
літературного компонентів 
Державного стандарту базової 
і повної загальної середньої 
освіти 

08.10.14 26 – Прес-реліз 

29. Декунова З.В., 
Лавська А.М. 

Обласний семінар Реалізація 
Державного стандарту за 
сучасним науково-
методичним забезпеченням 
початкової школи 
 

8.10.2014 30 – 
Методичні 

рекомендації 

30. Клюніна Н.В. Обласний семінар-
практикум Шлях підвищення 
якості знань учнів 
 

21.10.2014 25 – Інструктаж 

31. Коренева І.В. Обласний семінар-нарада 
Організація професійної 
підготовки учнів на базі 
міжшкільних навчально-
виробничих комбінатів 23.10.2014 18 – 

Пленарне 
засідання, 
круглий стіл 
з питань 
профільної 
освіти, 
майстер-
класи 
 



1 2 3 4 5 6 7 
32. Метейко А.В., 

Коростіль Л.А.,  
Сударева Г.Ф.  

Обласний семінар-
практикум Готовність 
учителів хімії до реалізації 
практичної складової 
поглибленого вивчення 
предмета та підготовки 
школярів до інтелектуальних 
змагань 
 

10.11.2014 24 – 

Методичні 
рекомендації 
до 
проведення ІІ 
етапу 
Всеукраїнсь-
кої олімпіади 
з хімії  

33. 

Юрченко Л.І. 

Обласний семінар-
практикум Аналітична 
діяльність заступника 
директора з виховної роботи 
 

12.11.2014 22 – 

Рекомендації, 
розміщення 

інформації на 
сайті 

34. Фурман О.О. 
Прядко Л.О. 

Методичний порадник 
Урахування відмінностей 
розвитку та навчальної 
діяльності дітей з вадами 
психофізичного розвитку в 
процесі навчання у 
загальноосвітньому 
навчальному закладі  

14.11.2014 15 – 
Методичні 

рекомендації 

35. Іваненко Н.Е. 
Шевченко Т.О. 
 

Обласний семінар-практикум  
Особливості викладання курсу 
«Інформатика» у початкових 
класах, відповідно до 
Державного стандарту 
початкової освіти 

20.11. 
2014 

16 – 
Круглий стіл 

(діалог) 

36. Кодимський С.С. 
Новосьолов В.Є. 
Деменков Д.В. 

Обласний семінар Удосконалення 
фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах 

20.11.2014 25 – Прес-реліз 

37. 

Свєтлова Т.В. 

Інструктивно-методичний 
семінар Особливості 
проведення міжнародної 
математичної гри «Кенгуру» 

28.11. 
2014 

25 – 
Круглий стіл 

(діалог) 

 

 
– організаційними формами  роботи з педагогами: 
1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2014» (І, ІІ, ІІІ тури). 
2. Обласний етап методичного турніру «Моє покликання – методист». 
3. Обласний конкурс «На кращий інтернет-сайт дошкільного навчального 

закладу». 
4. Всеукраїнський фестиваль дитячого театрального мистецтва за участю 

вихованців дошкільних навчальних закладів у Сумській області. 
5. Обласна виставка-огляд кращих методичних розробок педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів Сумської області у 2014 році. 
6. Обласний Ярмарок педагогічних ідей та інновацій у початковій школі 

(заочний тур). 
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 02.09.2013  

№ 1255 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014», 
від 04.10.2013 № 1359 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 



України від 02.09.2013 № 1255», наказів управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 16.09.2013 № 698-ОД «Про організацію та проведення  
І, ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014», від 06.12.2013  
№ 929-ОД «Про підсумки очно-заочного етапу ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» та проведення очного етапу», з 
метою популяризації кращих педагогічних здобутків учителів, у районах та містах 
Сумської області проходив І (районний, міський) та ІІ (обласний) Всеукраїнський 
конкурс «Учитель року – 2014» за номінаціями: «Директор школи», «Географія», 
«Трудове навчання», «Світова література», «Початкові класи». 

За результатами проведення І районного (міського) туру конкурсу, який 
відбувся у 464 навчальних закладах області та залучив до участі 479 вчителів, на 
розгляд журі обласного конкурсу було подано 95 матеріалів переможців  
І туру змагань з 25 районів, міст області, що на 17 більше від показника конкурсу 
«Учитель року – 2013», зокрема за номінаціями: директор школи  
(13 робіт), географія (21 робота), трудове навчання (18 робіт), світова література  
(18 робіт), початкові класи (25 робіт).  

За підсумками очно-заочного етапу змагань учасниками наступного етапу 
визнано 25 вчителів загальноосвітніх навчальних закладів області (м. Глухів, 
м. Охтирка – по 3 вчителя з кожного, Краснопільський, Кролевецький, 
Путивльський, Сумський райони, м. Конотоп, м. Ромни – по 2 вчителя з кожного, 
Білопільський, В-Писарівський, Лебединський, Л-Долинський, Недригайлівський 
райони, м. Суми, м. Шостка – по 1 вчителю з кожного), які змагалися в очному 
етапі. 
 Із загальної кількості переможців ІІ (обласного) туру конкурсу  
60 % склали представники міських закладів освіти.  

Під час проведення двох етапів обласного туру конкурсу учасникам були 
створені умови, максимально наближені до проведення ІІІ (заключного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 
 На підставі протоколів фахових журі переможцями очно-заочного та 
учасниками очного етапу ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2014», відповідно до номінацій, стали: 

Номінація «Директор школи» 
1. Мороз Юлія Михайлівна – директор Шосткинської гімназії Шосткинської 

міської ради. 
2. Колоусова Наталія Іванівна – директор Недригайлівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Недригайлівської районної ради. 
3. Нечипоренко Зоя Олександрівна – директор Верхньосироватської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради. 
4. Зеленська Вікторія Володимирівна – директор Роменської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради. 
5. Маринченко Едуард Олексійович – директор Глухівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради. 
Номінація «Географія» 

1. Овдієнко Олена Панасівна – учитель Охтирської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 Охтирської міської ради. 

2. Костенецька Ірина Володимирівна – учитель Сумської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 26 м. Суми. 

3. Стожок Алла Павлівна – учитель Кролевецької загальноосвітньої школи  



І-ІІІ ступенів № 6 Кролевецької районної ради. 
4. Юшко Наталія Вікторівна – учитель Краснопільської гімназії 

Краснопільської районної ради. 
5. Цибіна Галина Іванівна – учитель Конотопської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 Конотопської міської ради. 
Номінація «Трудове навчання» 

1. Гринченко Федір Іванович – учитель Тучненського навчально-виховного 
комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад Білопільської районної ради. 

2. Щебетенко Наталія Петрівна – учитель Краснопільської гімназії 
Краснопільської районної ради. 

3. Шеденко Олексій Миколайович – учитель Берестівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради. 

4. Білевщук Юрій Анатолійович – учитель Глухівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради. 

5. Павленко Лариса Володимирівна – учитель Кролевецької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 Кролевецької районної ради. 

Номінація «Світова література» 
1. Манян Людмила Вікторівна – учитель Путивльської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Радіка Руднева Путивльської районної ради. 
2. Кулєцкіх Оксана Миколаївна – учитель Роменської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Роменської міської ради. 
3. Віткалова Віра Михайлівна – учитель Заводської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Великописарівської районної ради. 
4. Бирюк Людмила Володимирівна – учитель Гудимівського навчально-

виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Лебединської районної ради. 

5. Романюк Олена Миколаївна – учитель Охтирської гімназії Охтирської 
міської ради. 

Номінація «Початкові класи» 
1. Юрченко Оксана Михайлівна – учитель Конотопської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради. 
2. Мєшкова Ольга Степанівна – учитель Глухівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради. 
3. Шиленко Світлана Миколаївна – учитель Охтирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради. 
4. Казбан Наталія Іванівна – учитель Новосічанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Сумської районної ради. 
5. Блінова Ольга Володимирівна – учитель Путивльської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Радіка Руднева Путивльської районної ради. 
 За результатами змагань з 25 учасників було визначено 5 переможців, які 
представляли Сумську область у ІІІ (заключному) турі конкурсу  
«Учитель року – 2014»: Мороз Юлія Михайлівна, директор Шосткинської гімназії 
Шосткинської міської ради (номінація «Директор школи»); Костенецька Ірина 
Володимирівна, учитель Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 
м. Суми (номінація «Географія»); Гринченко Федір Іванович, учитель 
Тучненського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа                      



І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради 
(номінація «Трудове навчання»); Манян Людмила Вікторівна, учитель 
Путивльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Радіка Руднева 
Путивльської районної ради (номінація «Світова література»); Юрченко Оксана 
Михайлівна, учитель Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Конотопської міської ради (номінація «Початкові класи»). 

7. Всеукраїнський турнір «Моє покликання – методист» (Удовиченко І.В.); 
8. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2015» (Удовиченко І.В.); 
9. Обласний огляд конкурс «На кращу організацію оздоровлення дітей 

влітку в дошкільних навчальних закладах» (Міщенко Л.Б.); 
10. Обласний фестиваль «Гармонія руху» (Міщенко Л.В.). 

 
 

 Окрім того, для педагогів області проведено заходи: 

№ 
з/п 

ПІБ Статус, тема заходу Дата проведення 
Загальна 
кількість 
учасників 

1 2 3 4 5 
1. Якубенко А.І. Обласна школа молодого 

управлінця  
Кадровий менеджмент у 
навчальному закладі як система 
 

15.01.2014 12 

2. Коренева І.В. Обласна школа молодого 
учителя  
Процес навчання – теоретико-
методологічні основи 
 

22.01.2014 8 

3. Сердюк О.П. Обласна школа молодого 
учителя  
Основи професійного 
становлення вчителя 
мистецьких дисциплін 
 

13.03.2014 15 

4. Сукачова Н.М. Обласна школа майбутнього 
учителя-методиста  
Процес атестації педагогічних 
працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів. Власна 
методична розробка 
 

15.04.2014 58 

5. Лавська А.М., 
Декунова З.В. 

Обласна школа учителів 1-х 
та 2-х класів  
Державний стандарт початкової 
освіти – вимога часу 
 

04.06.2014 50 

6. Захарченко І.О., 
Чхайло Л.М. 

Обласна школа молодого 
вчителя Вивчення світової 
літератури та російської мови  в 
контексті вимог нового 
Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої 
освіти 
 

04.11.2014 8 



1 2 3 4 5 
7. Міщенко Л.Б. Обласна школа молодого 

методиста 
Аналіз, планування, контроль, 
як функції управлінської 
діяльності керівника 
дошкільного навчального 
закладу 

06.11.2014 12 

8. Третьякова О.В. Обласна школа молодого 
вчителя  
Інноваційна діяльність вчителя в 
процесі викладання всесвітньої 
історії 

12.11.2014 15 

9. Іваненко Н.Е. Обласна школа молодого 
вчителя 
Вивчення курсу програмування 
в контексті вимог Державного 
стандарту повної загальної 
середньої освіти 

17.12.2014 8 

 
– передовим педагогічним досвідом: 
вивчався передовий педагогічний досвід вихователя дошкільного 

навчального закладу Федоренко Т.О. «Організація пошуково-дослідницької 
діяльності з дітьми у дошкільному навчальному закладі» (29.01.2014, 28.10.2014, 
Міщенко Л.Б.); 
 узагальнено передовий педагогічний досвід: 

1)  учителя російської мови та світової літератури Буринської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Буринської міської ради Москаленко 
А.А. «Розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів на уроках світової 
літератури» (протокол Вченої ради СОІППО № 10 від 30.01.2014); 

2)  учителя фізики Саївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради Дрозденка С.М. «Використання комп’ютерних 
технологій у викладанні фізики» (протокол Вченої ради СОІППО № 10  
від 29.05.2014). 

поширювався передовий педагогічний досвід вчителя хімії Степанівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Сумської районної ради Кощій А.С. 
«Використання електронних засобів навчання під час викладання хімії у ЗНЗ» 
(22.04.2014, Коростіль Л.А.). 

Методистами кабінету з передового педагогічного досвіду була продовжена 
робота з працівниками методичних кабінетів районів (міст) на задоволення 
професійно-інформаційних потреб педагогів області щодо поповнення обласного 
банку передового педагогічного досвіду кращими матеріалами з досвіду роботи 
для подальшого застосування в навчально-виховному процесі.  

З метою презентації нових підручників для учнів 1-2 класів, під час зустрічі 
з авторами І.В. Грущинською, І.В. Луценко, на базі Сумського ОІППО для 
вчителів початкових класів області була організована та проведена виставка 
«Державні стандарти – крок у майбутнє» (11.06.2014 року). 

Для ознайомлення з досвідом роботи кращих педагогів регіону та з метою 
презентації наукової, навчально-методичної літератури педагогічних працівників 
Сумського ОІППО, під час проведення секційних занять обласної серпневої 



конференції, працювала виставка «Сходинки педагогічної майстерності»  
(26.08.2014 року).  

У районні (міські) відділи (управління) освіти підготовано і надіслано лист 
«Про підсумки експертної комісії щодо занесення узагальнених матеріалів з 
досвіду роботи педагогів області на районному (міському) рівнях до обласної 
картотеки передового педагогічного досвіду та анотованого каталогу у                      
2014 році».  

На сайті інституту розміщено матеріали під рубрикою «Творчий учитель – 
це майбутнє України». 

На сторінках обласної газети «Педагогічна трибуна» (№ 9) опублікована 
стаття під рубрикою «Передовий педагогічний досвід – скарбниця, відкрита для 
всіх». 

Кабінет передового педагогічного досвіду в ІІ півріччі 2014 року 
поповнився 39 матеріалами: 

 – узагальненим матеріалом з досвіду роботи на обласному рівні – 1 прим.; 
– узагальненими матеріалами з досвіду роботи вчителів на районному 

(міському) рівнях – 11 прим.; 
– матеріалами Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – 

методист» – 13 прим. 
–  іншими матеріалами – 14 прим. 
102 педагогічних працівників (під час курсової перепідготовки, семінарів) 

ознайомилися з матеріалами Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», 
«Класний керівник року», обласного конкурсу «Золоте серце», узагальненими 
матеріалами з досвіду роботи педагогів області, методичними матеріалами на 
присвоєння звання «учитель-методист», «керівник гуртка-методист» та 
опрацювали 227. 

Методистами кабінету передового педагогічного досвіду постійно 
надається консультативна-методична допомога молодим спеціалістам та іншим 
педагогічним працівникам при оформленні матеріалів передового педагогічного 
досвіду, методичних розробок на присвоєння звання «учитель-методист», 
«керівник гуртка-методист» та ін. 
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1. 

Якубенко А.І. Обласна школа передового 
педагогічного досвіду 
«Трансформація педагогічних 
ідей А.С. Макаренка в 
практику модернізації 
навчально-виховного процесу 
та управлінської діяльності» 

13.03.2014 10 1 

Інформація 
на сайті 

 
 



– організаційними формами роботи з обдарованою учнівською молоддю 
Роботу за напрямом «здібні, обдаровані, талановиті» Сумський ОІППО, 

протягом 2014 рр., організовував у контексті обласної науково-методичної 
проблеми «Забезпечення якісної освіти шліхом формування інноваційної 
культури педагога, як важливого чинника в реалізації державних освітніх 
стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів». 

Окрім того, що методична робота, у процесі планування на різних рівнях 
організації, була зорієнтована на виконання функцій: планування, діагностування, 
прогностичності, моделювання, інформування, відновлення, контролю, 
корегування, пропаганди серед яких одним із домінуючих напрямів був і 
залишається напрям роботи з виявлення, підтримки, розвитку обдарованої 
учнівської молоді та створення відповідного навчально-виховного середовища – 
певного осередку успіху. 

Згідно з цим, навчально-методичний відділ післядипломної освіти 
Сумського ОІППО, з метою розширення форм методичної співпраці, згідно з 
підписаними угодами співпрацює з: 

 Інститутом обдарованої дитини Національної Академії педагогічних наук 
України (договір про співпрацю № 172012 від 06.11.2012); 

 Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 
(договір про співпрацю № 20/2012 від 20.08.2012). 
Працівники Сумського ОІППО взяли участь у заходах Міжнародного рівня: 
 

Участь у Міжнародних заходах за напрямом «Обдаровані діти» 

№ 
з/п 

Статус Тема 
Місце 

проведення 

 

Дата 
проведення 

Форми участі 

1. 

Міжнародному 
фестивалі  
педагогічних 
інновацій 

Інновації у 
неперервному 
розвитку 
педагогічного 
працівника 

м. Черкаси 18-19.09.2014 Статті 

2. 
Міжнародній 
науково-практичній 
веб-конференції 

Теорія і практика 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 

м. Полтава 31.10.2014 
Виступи з 

доповідями 

Під час заходів висвітлювався досвід роботи педагогів області з 
обдарованою учнівською молоддю у контексті міжнародної співпраці, участі у 
міжнародних програмах та наукових проектах: «Мережа громадянської освіти в 
Україні», «Міжкультурна освіта в Україні», «Intelнавчання для майбутнього», 
«Громадянська освіта в Україні», «Навчання толерантності», «Формування 
лідерів сучасної освіти». Так, за напрямом міжнародної співпраці та 
євроінтеграції в області, за сприяння та безпосередньої участі Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальними закладами 
здійснено: реалізацію міжнародних проектів  «Громадські платформи освітньої 
реформи в Україні», «Навчання толерантності», «Діалог в освіті: порозуміння, 
співпраця, зміни», «Виховання толерантності на прикладі вивчення історії 
Голокосту»; «Сприяння розвитку громадянської освіти для України», українських 
DSD-шкіл, «Програми обміну для майбутніх лідерів»; співпраця з Корпусом миру 
США в Україні; ідеї створення Євроклубу «ЄвроТЕАМ». 



З метою виявлення, підтримки творчо-обдарованої учнівської молоді та 
сприяння розкриттю її таланту, у Сумській області організовано участь учнів у 
конкурсах  

Міжнародного рівня: мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді ім. Тараса Шевченка (11 переможців), української мови імені 
Петра Яцика  (1 переможець), природознавча гра «Геліантус» (19 переможців), 
«Кенгуру» (22232 учасники, добрий та відмінний результат  9462 учні, що 
складає 43 %);  

Всеукраїнського рівня: учнівських олімпіадах з базових дисциплін (загальна 
кількість учасників – 1288, кількість переможців – 607); ІV етап Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» (2 переможці), 
природничо-математичного спрямування «Колосок» (14171 дипломів); юних 
фізиків «Левеня» (13458 дипломів); турнірах: з фінансової грамотності (І місце), 
юних журналістів (ІІ місце), інтерактивних конкурсах: юних істориків «Лелека», 
юних математиків, юних істориків, «Web-дизайн, анімація, мультиплікація»; 
математичних боях ім. І.І. Ляшка «Нейрон – 2014» (2 призові дипломи), 
«Соняшник» (2380 дипломів), «Кришталева сова» (1927 дипломів);  

обласного рівня: конкурсах «Кібернетичний всесвіт» з інформаційних 
технологій, «Совенятко»; естафеті-огляді на кращий стан цивільної оборони; 
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН; освітньому проекті «Рідна Сумщина» за напрямами: 
«Історичні події», «Пам’ятки архітектури», «Видатні земляки», «Історико-
культурні та природні заповідники»; грі «Що? Де? Коли?» (з правознавства).  

З метою науково-методичного супроводу роботи з обдарованими дітьми, 
для завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами відділів 
(управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад), в 
області, протягом звітного періоду, проведено обласний семінар-нараду 
«Організація роботи з обдарованою молоддю» (13.03.2013, Павловська Л.М., 
Удовиченко І.В.). 

Для педагогів області – за напрямом роботи з обдарованою учнівською 
молоддю реалізовано наступні методичні заходи: 

 

Форми методичної роботи з педагогами області за напрямом роботи з 
обдарованою учнівською молоддю 

№ 
з/п 

ПІБ Статус, тема заходу 
Дата 

проведення 

Кількість 
учасників 

Форма 
підбиття 
підсумків 

(наказ, лист, 
публікація 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Свєтлова Т.В. Обласна інструктивно-

методична нарада 
Проведення міжнародної 
математичної гри «Кенгуру» 
 
 
 

13.03.2014 25 – 

Інструктаж 



1 2 3 4 5 6 7 
2. Голубенко Т.С. 

 
Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Організація та проведення 
Міжнародного  
інтерактивного учнівського 
природничого конкурсу 
«КОЛОСОК» 

08.09.2014 25 – 

Інструктаж 

3. Голубенко Т.С. Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Організація та проведення 
Міжнародної природознавчої 
гри  «Геліантус – 2014» 

17.09.2014 25 – 

Інструктаж 

4. Іваненко Н.Е. Обласний інструктивно-
методичний семінар-нарада 
Організація і проведення 
Всеукраїнських конкурсів з 
інформатики (Web-дизайн, 
анімація, мультиплікація, 
«Бобер») 

02.10.2014 25 – 

Інструктаж 

5. Голубенко Т.С., 
 

Обласний семінар  
Інноваційна діяльність 
учителя біології, хімії, 
природознавства, основ 
здоров’я у процесі роботи з 
обдарованими учнями 

21-22.10. 
2014 

25 – 

Рекомендації 

6. Медведєв І.А., 
Павловська Л.М.,
Тихенко Л.В., 
Удовиченко І.В. 

Обласна науково-практична 
конференція 
Обдарована молодь – 
успішна держава 
 

26.11.2014 200 1 

Резолюція 

7. Свєтлова Т.В., Обласний інструктивно-
методичний семінар 
Особливості проведення 
міжнародної математичної 
гри «Кенгуру» 

28.11.2014 25 – 

Інструктаж 

 
 

Окрім того, методистами Сумського ОІППО узагальнювався передовий 
педагогічний досвід:  

– учителя Буринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
Буринської районної ради Москаленка А.А. за темою «Розвиток інтелектуально-
творчих здібностей учнів на уроках світової літератури» (протокол № 6                     
від 30.01.2014, Захарченко І.О.); 

та поширювався передовий педагогічний досвід: 
– учителя біології та основ здоров’я Нижньосироватської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Токар Н.М. за 
темою «Особистісно зорієнтоване навчання з використанням інтерактивних 
технологій як основа творчої діяльності учнів у процесі вивчення біології та основ 
здоров’я» (під час постійнодіючого обласного семінару «Інноваційна діяльність  
учителів хімії, біології та основ здоров’я»). 



З метою підтримки обдарованої учнівської молоді реалізовано заходи з 
залучення та науково-методичного супроводу (на рівні області), проведення 
наступних заходів: 

 
Міжнародні, Всеукраїнські, обласні заходи з виявлення                                    

обдарованої учнівської молоді 
 

№ 
з/п 

Статус заходу Назва заходу 
Загальна 
кількість 
учасників 

Кількість переможців, призових 
дипломів 

(І, ІІ, ІІІ ступенів) 
 

1 2 3 4 5 
1. Міжнародний Міжнародна 

природознавча гра 
«Геліантус – 2013» 
для учнів 5-11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

2649 
учнів  

Абсолютний переможець на 
міжнародному рівні – 19 дипломів 
І ступеня – 44 дипломів 
ІІ ступеня – 106 дипломів 
ІІІ ступеня – 120 дипломи 
Грамоти з біології – 53 
Грамоти з географії – 48 
Грамоти з хімії – 65  
Грамоти з фізики – 74 
Сертифікатів учасника 
 

2. Міжнародний  
 

ІV етап 
Міжнародного 
конкурсу з 
української мови 
імені Петра Яцика 

27 учнів Диплом ІІ ступеня – Ковтун 
Валерія, учениця Роменської 
спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1  
ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради 
 

3. Міжнародний Міжнародний мовно-
літературний 
конкурс учнівської та 
студентської молоді 
імені Тараса 
Шевченка  

21 учень Дипломів І ступеня – 2 учні 
Дипломів ІІ ступеня – 6 учнів 
Дипломів ІІІ ступеня – 3 учні 
Усього – 11 переможців  
 

4. Міжнародний Міжнародний 
конкурс «Кенгуру» 

22232 
учнів 
(516 ЗНЗ)  

Сертифікати 
«Відмінний результат» – 1870 
«Добрий результат» –7692 
 

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

Подано 
на ІІІ 
етап 42 
роботи 

Переможець IV етапу – Губський 
Володимир Євгенович, учень  
10 класу Сумської загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 12 м. Суми 

6. Всеукраїнський  Конкурс учнівської 
творчості 
«Об’єднаймося ж, 
брати мої!» 
(номінація 
«Література») 

5 Переможець – IV етапу Шеденко 
Зореслава, учениця Берестівської 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Липоводолинської 
районної ради 

7. Всеукраїнський  Конкурс 
«Нейро-2014»  

3 І ступеня – 0 дипломів 
ІІ ступеня – 0 дипломів 
ІІІ ступеня – 2 дипломи 



1 2 3 4 5 
8. Всеукраїнський Українознавча гра 

«Соняшник» 
 

Кількість 
учнів – 
14386 
 

Дипломів Всеукраїнського рівня 
І ступеня – 470 
ІІ ступеня – 738 
ІІІ ступеня – 1172 
Дипломів регіонального рівня 
І ступеня – 1208 
ІІ ступеня – 1580 
ІІІ ступеня  1754 
Диплом переможця  
(учні 1-2 класів) – 975 
 

9. Всеукраїнський  Турнір юних 
журналістів 

4 
команди 

Диплом ІІ ступеня – команда 
Сумської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка 
Диплом ІІІ ступеня – команда 
Сумської гімназії № 1 
 

10. Всеукраїнський Конкурс «Левеня» Кількість 
учнів – 
7698 

Сертифікати 
«Відмінний результат» – 771 
«Добрий результат» – 2687 
«Учасник» – 4240 

11. Всеукраїнський Конкурс 
«Кришталева сова» 

Усього 
учасників –
2913 

І місце – 672 дипломи 
ІІ місце – 676 дипломів 
ІІІ місце – 579 дипломів 
сертифікатів – 986 
 

12. Всеукраїнський Турнір «Фінансова 
грамотність» 
 

1 команда Диплом І ступеня 

13. Всеукраїнський Конкурс «Колосок 
весна» 

Усього 
учасників –
14354 
 

«Золотий колосок» – 4704 дипломів
«Срібник колосок» – 9467 дипломів

14. Обласний  Інтелектуальна гра 
«Що? Де? Коли» для 
школярів з 
правознавства» 
 

102 І місце – Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10   
ім. О. Бутка м. Суми; 
ІІ – Путивльська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
Путивльської районної ради; 
ІІІ – Сумська загальноосвітня  
І-ІІІ ступенів № 15 м. Суми 
 

15. Обласний Освітній проект 
«Рідна Сумщина» 

50 І місце –2 дипломи; 
ІІ місце – 2 дипломи; 
ІІІ місце – 2 дипломи 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 
(2012-2014 рр.) 
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Міжнародний мовно-літературний конкурс  
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  

(2011-2014 рр.) 
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Всеукраїнська гра «Соняшник» 
(2010-2014 рр.) 
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Всеукраїнський конкурс «Нейро-2012» 
(2012-2014 рр.) 

 
 

Всеукраїнська природознавча гра 
«Геліантус – природознавство для дорослих»  

(2013-2014 н.р.) 
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Відповідно до листів Державної наукової установи «Інститут інноваційних 
технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 20.11.2013  
№ 14.1/10-3811 та від 06.10.2014 № 14.1/1-3197, за сприяння Університету 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 



банківської справи Національного банку України, у співпраці з Програмою 
Розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II), на базі Дніпропетровського 
університету імені Альфреда Нобіля з 13 по 15 листопада 2014 року відбувся  
І Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність». 
Варіативний курс «Фінансова грамотність» вивчається у 10-ому класі 16-ти 
загальноосвітніх навчальних закладів Сумської області. 

У турнірі брали участь 13 учнівських команд з різних регіонів України: 
команди Сумської, Херсонської, Харківської, Миколаївської, Запорізької, 
Черкаської, Кіровоградської, Житомирської, Донецької, Київської, 
Дніпропетровської областей та міст Київ і Дніпропетровськ. Формат змагань 
передбачав три етапи. За підсумками попередніх двох етапів з «відсіюванням» 
команд, що посіли у боях останні місця, формувалася четвірка учасників фіналу, 
де розігрувалися перше, друге та два третіх місця. 

За підсумками фінальної гри турніру призерами стали: 
– І місце, Сумська область (м. Конотоп); 
– ІІ місце, Харківська область (м. Харків); 
– ІІІ місце, Київська область (м. Біла Церква); 
– ІІІ місце, Донецька область (м. Маріуполь) 
Переможці турніру учні: Конотопської гімназії Батюта Євгеній (10 клас), 

Богачек Єлизавета (11 клас), Федоренко Роман (11 клас), Чаманов Руслан  
(10 клас) та Лучко Станіслав – учень 11 класу Конотопської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради. 

Керівник команди – Олех Анатолій Петрович, учитель економіки 
Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради, 
учитель-методист. 

Вітаємо учнів – переможців І Всеукраїнського турніру знавців курсу 
«Фінансова грамотність», їх керівника а також інших наставників, які доклали 
зусиль щодо підготовки команди до турніру: Хричікова Олександра Юрійовича, 
учителя економіки Конотопської гімназії; колектив кафедри міжнародної 
економіки Української академії банківської справи Національного банку України 
(завідувач – Петрушенко Юрій Миколайович, кандидат економічних наук, 
доцент); Таперика Олександра, студента першого курсу Київського національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка. 

 
Результати проведення обласного природничо-математичний конкурсу 

«Совенятко» 
№ 
з/п 

 
Район 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

1 2 3 4 5 6 

1 Білопільський - - - - 

2 Буринський диплом ІІІ ступеня - - - 

3 В-Писарівський - - - - 

4 Глухівський - - - - 

5 Конотопський - диплом І ступеня диплом ІІ ступеня диплом  
І ступеня 

6 Краснопільський - - - - 

7 Кролевецький - - - - 



1 2 3 4 5 6 

8 Лебединський - - - - 

9 Л-Долинський - - - - 

10 Недригайлівський - - - - 

11 Охтирський - - - - 

12 Путивльський - - - - 

13 Роменський - - - - 

14 С-Будський - - - - 

15 Сумський диплом ІІ ступеня - - - 

16 Тростянецький -  - - 

17 Шосткинський - - - - 

18 Ямпільський 
 

- - диплом ІІ ступеня диплом  
ІІІ ступеня 

19 м. Глухів - - - - 

20 м. Конотоп диплом ІІ ступеня диплом ІІІ ступеня - - 

21 м. Лебедин диплом ІІІ ступеня диплом ІІІ ступеня диплом  
ІІІ ступеня 

диплом  
ІІ ступеня 

22 м. Охтирка диплом І ступеня - диплом І ступеня диплом  
ІІ ступеня 

23 м. Ромни - диплом ІІ ступеня - диплом  
ІІІ ступеня 

24 м. Шостка - - - - 

25 м. Суми - диплом ІІ ступеня диплом  
ІІІ ступеня 

- 

Загальна кількість 
учасників 

50 50 50 50 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових 
дисциплін, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України  від 22.09.2011  № 1099 та на виконання наказів: Міністерства 
освіти і науки України від 05.08.2013 № 1079 «Про проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2013-2014 навчальному 
році», управління освіти і науки облдержадміністрації від 26.11.2013 № 895-ОД 
«Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд 
учнів Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013-
2014 навчальному році» в області проведено І, ІІ, ІІІ етапи учнівських олімпіад з 
математики; біології; фізики; історії; правознавства; хімії; географії; української 
мови та літератури; інформатики; інформаційних технологій; основ економічних 
знань; трудового навчання; англійської, німецької, французької мов; російської 
мови та літератури; астрономії; екології; психології та педагогіки; фізичної 
культури та спорту.  

Олімпіадні змагання в області пройшли згідно з графіком: І етап – 
шкільний (жовтень) охопив понад 80 тис. учнів-учасників; ІІ етап – міський, 
районний (листопад, грудень) – понад 15 тис. учнів-учасників. 
 У період з 17.01.2014 по 09.02.2014 проведено III етап Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, який відбувся на базі Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, Сумського державного університету, 



Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 
Сумських загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів № 21, 26, 27, 
навчально-виховного комплексу № 11 м. Суми. 

В обласному етапі олімпіад взяли участь 1288 учнів 7-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, що на 145 менше від запланованої кількості 
учасників (1433 чол.).  

Згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, на обласному 
етапі визначено 607 призових місць (І – 61, ІІ – 159, ІІІ – 387). Результати 
Всеукраїнських учнівських олімпіад свідчать про достатній рівень знань 
учасників змагань. 

Найкращі результати виявили учні м. Суми (118 переможців), м. Шостка 
(71), м. Конотоп (55), Кролевецького (41 переможець) району.  
 Із загальної кількості переможців 57,6% (350 призових місць) посіли учні 
закладів нового типу (спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв).  

Найбільшу кількість переможців (понад 30 учнів з кожного навчального 
закладу) підготували: Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей Шосткинської міської ради, Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка м. Суми, Олександрівська 
гімназія Сумської міської ради. 

Наймолодшим учасником олімпіад 2013-2014 н.р. був Московець Степан, 
учень 5 класу Роменської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені академіка 
А.Ф. Йоффе Роменської міської ради, який брав участь в олімпіаді з інформатики 
за 9 клас. 

У 2013-2014 н.р. найкращих результатів досягли 8 учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів області:  

– Фірстенко Валерій, учень 10 класу Олександрівської гімназії Сумської 
міської ради (виборов 6 призових місць); 

– Бабченко Іван, учень 11 класу Олександрівської гімназії Сумської 
міської ради (виборов 5 призових місць); 

– Московець Наталія, учениця 10 класу Роменської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені акад. А.Ф. Йоффе Роменської 
міської ради (виборола 4 призових місця); 

– Попов Нікіта, учень 11 класу Шосткинського навчально-виховного 
комплексу: спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей  Шосткинської міської ради 
(виборов 4 призових місця); 

– Сітнікова Христина, учениця 11 класу Путивльської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Радіка Руднєва Путивльської районної ради  
(виборола 4 призових місця); 

– Беспала Олександра, учениця 10 класу Конотопської гімназії 
Конотопської міської ради (виборола 4 призових місця); 

– Бондарець Артем, учень 8 класу Кролевецької загальноосвітньої школи 
І-III ступенів № 2 ім. М. Лукаша Кролевецької районної ради (виборов 4 призових 
місця); 

– Ленда Павло, учень 9 класу державного ліцею-інтернату з посиленою 
військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка 
(виборов 4 призових місця). 

Разом із тим, аналіз результатів участі учнів (кількість набраних балів, 



відсоток вірних відповідей, кількість виборених призових місць) в олімпіадах з 
фізики, математики, інформатики, астрономії характеризує відсутність 
ґрунтовних знань їх учасників.  

У період з 17 по 21 лютого 2014 року Сумським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти для 98 учнів-учасників ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад, з метою підготовки та формування команд, 
були проведені відбірково-тренувальні збори. 

 
Інформація 

про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
2013-2014 н.р. 

 

№ 
з/п 

Дата проведення Предмет Заявки Прибуло 
Місця 

І ІІ ІІІ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. 17-19.01.14 
Трудове навчання 

(9, 11 кл.) 
71 67 4 9 19 

 2. 19-20.01.14 
Екологія 

(10-11 кл.) 
29 27 2 4 7 

 3. 20-21.01.14 
Правознавство 

(9-11 кл.) 
73 72 3 9 24 

 4. 21-22.01.14 
Німецька мова 

(9-11 кл.) 
44 41 3 6 11 

 5. 21-22.01.14 
Французька мова 

(9-11 кл.) 
11 9 2 - 2 

 6. 22-23.01.14 
Фізика 

(8-11 кл.) 
83 77 4 9 16 

 7. 23-24.01.14 
Російська мова 

(9-11 кл.) 
73 69 3 8 23 

 8. 24-25.01.14 
Біологія 
(8-11 кл.) 

104 101 4 13 33 

 9. 25-27.01.14 
Фізична культура 

(11 кл.) 
54 52 2 6 18 

10. 27-28.01.14 
Географія 
(8-11 кл.) 

 
97 90 4 11 29 

11. 28-29.01.14 
Укр. мова та літ-ра 

(8-11 кл.) 
109 105 4 14 34 

 12. 29-30.01.14 
Астрономія 
(10-11 кл.) 

 
22 20 1 2 3 

 13. 01-02.02.14 
Інформатика 

(8-11 кл.) 
 

36 32 2 2 8 

 14. 02-03.02.14 
Англійська мова 

(9-11 кл.) 
100 93 3 10 33 

 15. 03-04.02.14 
Математика 

(7-11 кл.) 
103 100 5 12 24 

 16. 04-05.02.14 
Педагогіка та 

психологія 
(10-11 кл.) 

32 30 1 4 10 

 17. 05-06.02.14 
Економіка 
(9-11 кл.) 

43 40 3 5 11 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 18. 06-07.02.14 
Історія 

(8-11 кл.) 
106 101 4 14 32 

 19. 07-08.02.14 
Хімія 

(8-11 кл.) 
100 95 4 13 29 

 20. 08-09.02.14 
Інформаційні 

технології 
(9-11 кл.) 

68 67 3 8 21 

РАЗОМ 1358 1288 61 159 387 
показники минулого року 1321 1261 63 157 378 

Різниця > 37 > 27 < 2 > 2 > 10 

 
Співвідношення 

кількості набраних балів переможцями  
до максимально можливої 

 

№ 
з/п 

Назва предмета Класи 

Максимально 
можлива 
кількість 

балів 

Набрані бали 
переможцями % вірних 

відповідей 
І місце 

1 2 3 4 5 6 

1. Трудове навчання 9-11 160 158-128 99-80 

2. Екологія 10-11 125 94-78 75-62 

3. Правознавство 9-11 105 77-71 73-68 

4. Німецька мова 9-11 125 111-110 89-80 

5. Французька мова 9-11 120 112-92 90-73 

6. Фізика 8-11 35 24-20 69-57 

7. 
Російська мова та 
література 

9-11 80 67 84 

8. Біологія 8-11 185-109 118-87 80-64 

9. Географія 8-11 91-84 72-54 86-60 

10. 
Українська мова та  
література 

8-11 89-64 77-51 87-80 

11. Астрономія 10-11 50 30 60 

12. Інформатика 8-11 1000 887-817 89-82 

13. Англійська мова 9-11 130 119-102 92-79 

14. Математика 7-11 49-35 36-23 74-66 

15. Педагогіка, психологія 10-11 75 69 92 

16. Економіка 9-11 80 76-69 95-86 

17. Історія 8-11 88-75 70-64 85-80 



1 2 3 4 5 6 

18. Хімія 8-11 100 93-76 93-76 

19. Інформаційні технології 9-11 200 157-143 79-72 

 
Результативність 

участі команд районів (міст) 
у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад 2013-2014 н.р. 

 

Адміністративний район, 
міст 

Кількість 
учасників 

Кількість 
переможців 

% 
результа-
тивності 

Рейтин-
гове місце 

2013-
2014 

Рейтин- 
гове 
місце 

2012-2013 

1 2 3 4 5 6 
м. Суми 130 118 90,8 1 1 
м. Шостка 102 71 69,6 2 3 
Кролевецький район 68 41 60,3 3 7 
Кадетський корпус 37 22 59,5 4 2 
Обласна гімназія-інтернат 32 19 59,4 5 6 
м. Глухів 33 19 57,6 6 4 
Тростянецький район 44 24 54,5 7 11 
м. Конотоп 110 55 50 8 5 
м. Ромни 57 28 49,1 9 6 
м. Охтирка 54 25 46,3 10 7 
Білопільський район 40 18 45 11 9 
Шосткинський район 22 9 40,9 12 22 
Краснопільський район 24 10 38,5 13 20 
Глухівський район 34 13 38,2 14 8 
Конотопський район 35 13 37,1 15 18 
С-Будський район 42 15 35,7 16 10 
Сумський район 42 14 33,3 17 12 
м. Лебедин 56 18 32,1 18 14 
Путивльський район 45 13 28,9 19 13 
Роменський район 37 10 27 20 13 
Ямпільський район 38 10 26,3 21 18 
Буринський район 33 7 21,2 22 17 
Л-Долинський район 42 8 19 23 17 
Охтирський район 34 6 17,6 24 16 
В-Писарівський район 23 3 13 25 15 
Лебединський район 31 4 12,9 26 21 
Недригайлівський район 32 3 9,4 27 19 
 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України: від 05.08.2013  
№ 1079 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 
навчальних предметів у 2013-2014 навчальному році», від 12.03.2014 № 218  
«Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів у 2013-2014 навчальному році», від 18.03.2014 № 234 «Про внесення 
змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2014 № 218», наказу 
управління освіти і науки облдержадміністрації від 26.11.2013 № 895-ОД «Про 



проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів 
Сумської області у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013-                  
2014 навчальному році», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
від 18.03.2014 № 14.1/10-782 «Про зміну місця проведення олімпіад» та з метою 
участі команд області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, у різні 
періоди часу у змаганнях 2014 р. взяли участь учнівські команди навчальних 
закладів на чолі з педагогічними працівниками Сумської ОІППО та навчальних 
закладів області. 

ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад – 2014 відбувся у період  
з 23.03 по 12.04.2014: 

– математика – з 24 по 28 березня 2014 року – м. Київ (8 осіб), керівники 
команди – Свєтлова Тетяна Володимирівна, методист Сумського 
ОІППО, Азаренкова Альона Іванівна, учитель математики Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка м. Суми; 

– біологія – з 22 по 29 березня 2014 року – м. Івано-Франківськ (4 особи), 
(керівник команди – Голубенко Тетяна Сергіївна, методист Сумського 
ОІППО); 

– хімія – з 22 по 28 березня 2014 року – м. Вінниця (7 осіб), керівники 
команди – Коростіль Лідія Анатоліївна, доцент кафедри методики 
початкової та природничо-математичної освіти, методист Сумського 
ОІППО, Кулик Наталія Андріївна, старший викладача кафедри 
психології Сумського ОІППО; 

– фізика – з 22 по 28 березня 2014 року – м. Суми (4 особи), керівник 
команди – Галанов Олександр Миколайович, учитель фізики 
Кролевецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької 
районної ради; 

– астрономія – 22 по 28 березня 2014 року – м. Львів (2 особи), керівник 
команди – Сукачова Наталія Михайлівна, методист Сумського ОІППО; 

– географія – з 22 по 28 березня 2014 року – м. Рівне (4 особи), керівник 
команди – Попов Володимир Денисович, методист Сумського ОІППО; 

– економіка – з 22 по 28 березня  2014 року – м. Луцьк (4 особи), керівник 
команди – Філатова Світлана Юріївна, учитель економіки Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми; 

– правознавство – з 22 по 28 березня 2014 року – м. Чернігів (3 особи), 
керівник команди – Пшеничний Сергій Анатолійович, учитель 
правознавства Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 
м. Суми; 

– історія – з 23 по 27 березня 2014 року – м. Полтава (4 особи), керівник 
команди – Тодосийчук Вікторія Миколаївна, методист Сумського 
інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської 
міської ради; 

– англійська мова – з 23 по 28 березня 2014  року – м. Житомир (3 особи), 
керівник команди – Прийменко Сергій Миколайович, учитель 
англійської мови Олександрівської гімназії м. Суми; 

– українська мова та література – з 22 по 27 березня 2014 року – м. Черкаси 
(9 осіб), керівники команди – Шерстюк Любов Миколаївна та Каленик 
Олександра Василівна, методисти Сумського ОІППО; 



– трудове навчання – з 22 по 29 березня  2014 року – м. Кіровоград (8 осіб), 
керівники команди – Коренева Ірина Василівна, методист Сумського 
ОІППО та Кириченко Сергій Миколайович, учитель Глухівського 
навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад № 4 Глухівської міської ради; 

– французька мова – з 22 по 29 березня 2014 року – м. Чернівці (3 особи), 
керівник команди – Барсук Надія Олексіївна, методист Сумського 
ОІППО; 

– інформатика – з 30 березня по 5 квітня 2014 року – м. Дніпропетровськ  
(5 осіб), керівник команди – Глазирін Владислав Володимирович, 
учитель інформатики Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 
17 м. Суми; 

– німецька мова – з 22 по 29 березня 2014 року – м. Чернівці (3 особи), 
керівник команди – Паляниця Володимир Миколайович, учитель 
німецької мови Сумської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 10  
ім.  О. Бутка м. Суми; 

– російська мова та література – з 23 по 27 березня 2014 року –  
м. Біла Церква (4 особи), керівник команди – Захарченко Ірина 
Олексіївна, методист Сумського ОІППО; 

– інформаційні технології – з 22 по 28 березня 2014 року – м. Тернопіль  
(5 осіб), керівник команди – Іваненко Наталія Ергівна, методист 
Сумського ОІППО; 

– фізична культура – з 22 по 28 березня 2014 року – м. Хмельницьк  
(2 особи), керівник команди – Кодимський Сергій Степанович, методист 
Сумського ОІППО; 

– екологія – з 27 березня по 2 квітня 2014 року – м. Івано-Франківськ  
(2 особи), керівник команди – Киричко Яна Володимирівна, спеціаліст 
навчально-методичного відділу дистанційної освіти Сумського ОІППО; 

– педагогіка та психологія – з 5 по 12 квітня 2014 року – м. Запоріжжя  
(1 особа), керівник  команди – Фурман Олена Олександрівна, методист 
Сумського ОІППО. 

У розрізі навчальних предметів та отриманих призових дипломів, 
результативність участі команди учнів Сумської області в ІV етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад виглядає наступним чином: 

 

№ 
з∕п 

Навчальний 
предмет 

2013-2014 н.р. 

Р
аз

ом
 

2012-2013 н.р. 

Р
аз

ом
 

2011-2012 н.р. 

Р
аз

ом
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
ас

н
и

кі
в Призові 
дипломи 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
ас

н
и

кі
в Призові 

дипломи 

К
іл

ьк
іс

ть
 

уч
ас

н
и

кі
в Призові 

дипломи 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

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

1 Математика 8 – 2 1 3 5   2 2 4  1 2 3 

2 Біологія 4 1 – 2 3 4    – 4  1 1 2 
3 Хімія 7 2 – 3 5 6  1 3 4 8   5 5 
4 Фізика 4 – – 2 2 6    – 6   2 2 
5 Астрономія 2 – – – – 2    – 2    – 
6 Географія 4 – – – – 4   1 1 6   1 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
7 Економіка 4 1 – 3 4 3   2 2 6  1 3 4 
8 Правознавств. 3 – – 2 2 4    – 3   1 1 
9 Історія 4 – – – – 3  1  1 10  2 1 3 
10 Англ. мова 3 1 - 1 2 3    – 3  1  1 
11 Укр.мова,літ. 8 - 1 5 6 4 1 2  3 6   3 3 
12 Труд. навч. 8 2 3 2 7 8 2 3 2 7 6 2 1 2 5 
13 Француз.мова 3 – – – – 3    – 3    – 
14 Інформатика 5 – 1 2 3 3  1 1 2 3   1 1 
15 Нім.мова 3 – – – – 3    – 3    – 
16 Рос.мова, літ. 4 – 1 1 2 7   5 5 5 1 1 1 3 
17 Інформ.техн. 5 1 1 – 2 3 1  1 2 2   1 1 
18 Екологія 2 – – – – 2   1 1 2   1 1 
19 Педаг,психол. 1 – – – – 1   1 1 1   1 1 
20 Фіз-ра 2 1 - - 1 2   1 1      

Разом 84 9 9 24 42 76 4 8 20 32 83 3 8 26 37 
 

Результативність участі команд області у ІV етапі Всеукраїнських 
 учнівських олімпіад 2014 р. 

 

№ Навчальний предмет 
Кількість 
учасників 

Призові дипломи % 
результа-
тивності 

Порівняно 
з 2013 р. І ІІ ІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Економіка 4 1 - 3 100 % > на 2 дипломи 

2. Трудове навчання 8 2 3 2 88 % > на 2 дипломи 

3. Укр. мова та літ-ра 8 - 1 5 75 % > на 3 дипломи 

4. Біологія 4 1 - 2 75 % > на 3 дипломи 

5. Хімія 7 2 - 3 71 % > на 1 диплом 

6.  Правознавство 3 - - 2 67 % > на 2 дипломи 

7.  Англійська мова 3 1 - 1 67 % > на 2 дипломи 

8.  Інформатика 5 - 1 2 60 % > на 1 диплом 

9.  Фізика 4 - - 2 50 % > на 2 дипломи 

10.  Рос. мова та літ-ра 4 - 1 1 50 % < на 3 дипломи 

11.  Фізична культура 2 1 - - 50 % < на 3 дипломи 

12.  Інформ. технології 5 1 1 - 40 % < на 3 дипломи 

13.  Математика 8 - 2 1 38 % > на 1 диплом 

14.  Астрономія 2 - - - - > на 1 диплом 

15.  Німецька мова 3 - - - - > на 1 диплом 

16. Французька мова 3 - - - - > на 1 диплом 

17.  Історія 4 - - - - < на 1 диплом 

18. Географія 4 - - - - < на 1 диплом 

19.  Екологія 2 - - - - < на 1 диплом 

20.  
Педагогіка та 
психологія 

1 - - - - < на 1 диплом 

Разом 84 9 9 24 50 % 
> на 10  
дипломів 

 



 Загальна ж кількість призових дипломів команд учнів-учасників ІV-х етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад за останні чотири роки: 2009-2010 н.р. –  
42 дипломи, 2010-2011 н.р. – 32 дипломи, 2011-2012 н.р. – 37 дипломів,  
2012-2013 н.р.  32 дипломи, 2013-2014 н.р – 42 дипломи. У діаграмному варіанті 
це має наступний вигляд: 

 

 

Переможці ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014 року є: 
 

№ 
з∕п 

Навчальний 
предмет 

ПІБ Навчальний заклад 
Призове 

місце 
1 2 3 4 5 

1 
Трудове 
навчання 

Назарєва 
Ксенія Миколаївна 

Сумська загальноосвітня школа                 
І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми 

І 

Храпунов 
Олег Вікторович 

Глухівська загальноосвітня школа            
І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської 
міської ради 

І 

 
Трудове 
навчання 

Василенко  
Ольга Олексіївна 

Кролевецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької 
районної ради 

ІІ 

Решетник Роман 
Володимирович 

Липоводолинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради 

ІІ 

Токарєва Богдана 
Григорівна 

Великочернеччинська  
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
Сумської районної ради  

ІІ 

Балюра Катерина 
Олександрівна 

Роменська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 1 ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради  

ІІІ 

Кириченко Артем 
Сергійович 

Глухівський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад  № 4 Глухівської 
міської ради  

ІІІ 

2 
Українська 

мова та 
література 

Бережна Наталія 
Анатоліївна 

Лебединська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської 
міської ради 

ІІ 

Загородня Дарина 
Олександрівна 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми 
 

ІІІ 



Українська 
мова та 

література 

Ковтун Валерія 
Валеріївна 

Роменська спеціалізована загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів № 1  
ім. П.І. Калнишевського Роменської 
міської ради Сумської області 

ІІ 

Сурган Ярослава 
Олегівна 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми  

ІІІ 

Бричка Неля Сергіївна Сумська спеціалізована школа  
I-III ступенів № 7 м. Суми  

ІІІ 

Демиденко Євгенія 
Вікторівна 

Сумська спеціалізована школа  
I-III ступенів № 17 м. Суми  

ІІІ 

3 
Інформаційні 

технології 

Попов 
Нікіта Вікторович 

Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа   
І-ІІІ ступенів – ліцей Шосткинської 
міської ради 

І 

Усик Роман 
Володимирович 

Шосткинська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 1  Шосткинської 
міської ради  

ІІ 

4 
Російська 
мова та 

література 

Жученко  
Вікторія Валеріївна 

Сумська спеціалізована школа            
І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка  
м. Суми 

ІІІ 

Коваленко Ольга 
Олександрівна 

Конотопська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 7 Конотопської 
міської ради 

ІІ 

5 Інформатика 

Шипік Максим 
Дмитрович 

Сумська спеціалізована школа                    
І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми 

ІІІ 

Московець Наталія 
Сергіївна 

Роменська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 ім. А.Ф.Йоффе Роменської 
міської ради  

ІІІ 

 Інформатика 
Летюка Владислав 
Вікторович 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради м. Суми  

ІІ 

6 Математика 

Кролевецький Денис 
Юрійович 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка  
м. Суми  

ІІ 

Косьмін Родіон 
Євгенович 

Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа   
І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської 
міської ради  

ІІІ 

Фірстенко Валерій 
Миколайович 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради  

ІІ 

7 Хімія 

Коломієць Дмитро 
Юхимович  

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка  
м. Суми  

ІІІ 

Дорошенко Ілля 
Олексійович  

Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської 
міської ради  

І 

Маковецька Єлизавета 
Миколаївна  

Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 12 
ім. Б. Берестовського м. Суми  

ІІІ 

Ленда Павло Романович  Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус»  
ім. І.Г. Харитоненка 
 

І 



Андріашвілі Владислав 
Альбертович  

Жовтнева спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів Білопільської 
районної ради  

ІІІ 

8 
Фізична 
культура 

Олешко Дмитро 
Вікторович 

Червоненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Сумської 
районної ради  

І 

9 Економіка 

Колеснікова Лія 
Олександрівна 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми  

І 

Грибініченко  Руслана 
Андріївна 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми  

ІІІ 

Шиянова Єлизавета 
Вячеславівна 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка  
м. Суми  

ІІІ 

Таперік Олександр 
Андрійович 

Конотопська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської 
міської ради  

ІІІ 

10 Правознавство 

Подоляка Тетяна 
Олегівна 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми  

ІІІ 

Криворучко Анна 
Олексіївна 

Рибальська загальноосвітня школа   
І-ІІІ ступенів  Охтирської  районної 
ради  

ІІІ 

11 Біологія 

Пилипко Катерина 
Владиславівна 

Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 11 Охтирської 
міської ради  

ІІІ 

Шевцова Катерина 
Олександрівна 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради  

ІІІ 

Калініченко Каріна 
Олександрівна 

Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської 
міської ради  

І 

12 Фізика 

Кочетков Денис 
Олександрович 

Олександрівська гімназія  Сумської 
міської ради Сумської області 

ІІІ 

Ковнер Анна Андріївна Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми  

ІІІ 

13 
Англійська 

мова 

Сичова Анастасія 
Сергіївна  

Конотопська гімназія Конотопської 
міської ради  

ІІІ 

Кущенко Катерина 
Михайлівна  

Конотопська гімназія Конотопської 
міської ради  

І 

 
За результатами участі у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад            

2014 р. найкращими навчальними закладами (за кількістю призових дипломів) є: 
 1) Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми (5 призових 
дипломів); 
 2) Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми, Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. О. Бутка м. Суми, Олександрівська 
гімназія Сумської міської ради (по 4 призові дипломи у кожному); 
 3) Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради (3 призові дипломи); 
 3) Конотопська гімназія Конотопської міської ради, Роменська 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради (по 2 призові дипломи у кожному). 
 Учениця Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської 
міської ради Калінченко Каріна Олександрівна (І місце в олімпіаді з біології) 



виборола право бути учасником тренувальних зборів – претендентів на участь у 
Міжнародній олімпіаді з біології. 
 У рамках проведення предметних олімпіад, учні загальноосвітніх 
навчальних закладів області також отримали: 
 1) диплом ІІ ступеня – за виставку учнівських робіт з трудового навчання  
(у рамках олімпіади з трудового навчання); 
 2) два дипломи ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу з нейро наук «Нейро – 
2014» (є частиною Міжнародного конкурсу International Brain Bee Competition), 
який проходив у рамках програми ІV етапу олімпіади з біології. 
 

Співвідношення кількості учасників до переможців ІV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 2014 року:  
 

№ 
з∕п 

Район, місто, навчальний заклад 
Кількість          
учасників 

Кількість 
переможців 

% 
результатив-

ності 

1 2 3 4 5 
1 Сумський район 2 2 100 
2 м. Лебедин 1 1 100 
3 Л-Долинський район 1 1 100 
4 Охтирський район 1 1 100 
5 м. Ромни 4 3 75 
6 м. Конотоп 6 4 66 
7 м. Охтирка 3 2 66 
8 м. Шостка 7 4 57 
9 м. Суми 38 19 50 
10 м. Глухів 5 2 40 

11 

Державний ліцей-інтернат з посиленою 
військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус»                              
ім. І.Г. Харитоненко 

3 1 33 

12 Білопільський район 3 1 33 
13 Кролевецький район 4 1 25 

14 
Глухівська загальноосвітня школа-
інтернат ім. М.І.Жужоми Сумської 
обласної ради 

2 – – 

15 
Обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих 
дітей 

1 – – 

16 Конотопський район 1 – – 

17 Лебединський район 1 – – 

18 С.Будський район 1 – – 
Разом 84 42 50 

 
На допомогу вчителям області на сайті інституту функціонує мобільна 

сторінка методиста, де викладено та оновлюються інструктивно-методичні 
рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 
особливості організації проведення ІІІ та участі учнів області в ІV етапі 
відповідних змагань; друком виходять статті, збірники, бюлетні, альманахи. 



– Описово-корекційна діяльність 
1. Консультування учителів, які претендують на присвоєння 

педагогічного звання «вчитель-методист» за результатами атестації 2013-2014 н.р. 
2. Консультування учителів загальноосвітніх навчальних закладів 

щодо оформлення власної методичної розробки. 
3. Підготовка матеріалів для  засідання зі схвалення власних 

методичних розробок. 
4. Консультування учителів області з питань підготовки до ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів, ведення сторінок журналу 
курсів за вибором, підготовки та проведення державної підсумкової атестації. 

5. Організація та проведення відбірково-тренувальних зборів учнів-
учасників ІV етапу Всеукраїнської учнівських олімпіад 2013-2014 навчального 
року. 

6. Підготовка матеріалів учасників ІІІ (заключного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014». 

7. Атестаційна експертиза рівня загальноосвітньої діяльності 
Машинобудівного коледжу (висновки експертів щодо атестації результативності 
навчально-виховного процесу). 

8. Атестаційна експертиза рівня загальноосвітньої діяльності 
Державного професійно-технічного навчального закладу «Недригайлівське вище 
професійне училище» (висновки експертів щодо атестації результативності 
навчально-виховного процесу).  

9. Консультування учителів області з питання організації навчально-
виховного процесу за новими програмами та підручниками. 

10. Підготовка інформації «Орієнтири літературного освітнього 
канону». 

11. Здійснення контролю за дотриманням вимог щодо організації та 
проведення державного підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних 
закладах (довідки). 

12. Перевірка журналів 4-х класів загальноосвітніх закладів (довідки). 
13. Перевірка журналів випускних класів загальноосвітніх закладів 

Сумської області та написання довідки за її результатами (довідки). 
14. Консультування методистів відділів освіти, які опікуються 

початковою освітою з питань проведення державної підсумкової атестації. 
15. Консультування учителів області з питань ведення класних журналів 

та оформлення нормативно-правової документації. 
16. Консультування учителів області з питань методики викладання 

української мови та літератури, організації профільного навчання (зокрема 
програми спецкурсів), оформлення документації кабінетів, проведення державної 
підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 
та літератури, проведення Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник». 

17. Консультування спеціалістів управлінь, відділів освіти та методистів 
методичних кабінетів Великописарівського, Буринського районів щодо ведення 
ділової документації, підготовка матеріалів до колегії обласного управління 
освіти і науки Сумської облдержадміністрації «Стан впровадження Державних 
стандартів початкової загальної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах 
м. Суми та Сумського району». 



18. Здійснення контролю за дотриманням вимог щодо організації та 
проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних 
закладах  (довідка). 

19. Консультування вчителів області з питань підготовки до відкритих 
уроків, оформлення документації та кабінетів біології та основ здоров’я, 
організації профільної освіти, консультування вчителів області з питань 
проведення гри «Геліантус» (вересень-грудень). 

20. Надання методичної допомоги вчителям початкових класів 
Путивльського та Кролевецького районів, м. Шостки, м. Конотоп. 

21. Консультування вчителів початкових класів області з питання 
організації навчально-виховного процесу за новими програмами та підручниками 
(вересень-грудень 2014 року). 

22. Консультування педагогів дошкільних навчальних закладів  
м. Конотопа щодо підготовки обласного науково-практичного семінару 
Формування компетентності дошкільників з основ безпеки життєдіяльності 
(29.09.2014 року). 

23. Консультування методиста відділу освіти Тростянецької  міської ради  
Фондікової О.В. щодо  підготовки та проведення обласного  науково-практичного 
семінару «Умови організації трудової діяльності у дошкільному навчальному 
закладі на сучасному етапі» (04.09.2014 року). 

24. Консультування завідувача дошкільного навчального закладу відділу 
освіти Тростянецької міської ради Грименко І.О. щодо підготовки та проведення 
обласного  науково-практичного семінар «Умови організації трудової діяльності у 
дошкільному навчальному закладі на сучасному етапі» (04.09.2014 року). 

25. Консультація для педагогів дошкільних навчальних закладів  
м. Глухова щодо підготовки обласного науково-практичного семінару 
«Формування основ духовності у дітей дошкільного віку» (14.09.2014 року). 

26. Консультування вихователя НВК № 41 Голінської О.Г., щодо 
оформлення власної методичної розробки (02.09.16.09., 05.11. 2014 року). 

27. Консультування вихователя Тростянецького ДНЗ «Казка» Вайнагій С.В. 
щодо створення програми гуртка. 

28. Консультування вчителів області з питань підготовки до відкритих 
уроків, оформлення документації та кабінетів географії, а також організації 
профільної освіти (вересень-грудень). 

29. Консультування вчителів області з питань: підготовки до ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади з математики, ведення сторінок журналу курсів за 
вибором, перевірки зошитів з математики, оформлення кабінету математики, 
(вересень-грудень 2014 року). 

30. Консультування з питань методики викладання предмета «Інформатика» 
у відповідності до вимог «Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-3 
клас) та «Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»  
(6 клас) (вересень-грудень).  

31. Консультування вчителів області з питань: підготовки до ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади з інформатики, ведення сторінок журналу курсів за 
вибором, оформлення кабінету інформатики (вересень-грудень). 

32. Консультування вчителів області з питань: підготовки до ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади з історії та правознавства, ведення сторінок журналу 



курсів за вибором, класних журналів, оформлення кабінету історії (серпень-
жовтень 2014 року). 

33. Індивідуальні консультації 22 директорів загальноосвітніх навчальних 
закладів з питань: створення та функціонування шкільних освітніх округів; 
система планування роботи загальноосвітнього навчального закладу; система 
внутрішкільного контролю; контрольно-аналітична діяльність директора школи; 
план опису перспективного досвіду; майстер-клас у системі методичної роботи з 
педагогічними кадрами; формування інноваційного вектора поля вчителя; 
формування фахової компетентності вчителя; технологія підготовки педагогічної 
ради. 

34. Надання методичної допомоги вчителям математики Ковтун Н.Ю, 
Антоненко Н.В. щодо оформлення та змістового наповнення власної методичної 
розробки на звання «учитель-методист» (09.09.2014). 

35. Надання методичної допомоги вчителям історії Краковій Є.А.,  
Тимченко Т.О. щодо оформлення та змістового наповнення власної методичної 
розробки на звання «учитель-методист» (вересень-листопад 2014 р.). 

36. Проведення експертизи ДНЗ «Сумського  центру ПТУ харчових 
технологій, торгівлі  та ресторанного сервісу» (висновки експерта щодо атестації 
результативності навчально-виховного процесу, оцінювання стану та 
результативності викладання математики, української мови та літератури, історії) 
(листопад 2014 р., Третьякова О.В., Шерстюк Л.М., Свєтлова Т.В.). 

37. Консультування з питань атестації педагогічних працівників для 
слухачів курсів підвищення кваліфікації Сумського ОІППО, викладачам 
Сумського ОІППО, методистам з кадрових питань методичних кабінетів та 
педагогам області у телефонному режимі.  

38. Засідання комісії по обчисленню педагогічного стажу педагогічної 
(науково-педагогічної) роботи працівників Сумського ОІППО (протокол № 1 від 
01.09.2014 (148 осіб); протокол № 2 від 06 10 2014 (1 особа). 

39. Консультація учителів щодо роботи клубів підприємництва в рамках 
польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва» в навчальних 
закладах Сумської області (вересень-грудень). 

 
 

– Інформаційно-просвітницька діяльність (публікація та видання 
друкованих праць, електронної версії матеріалів, розміщення на сайті 
тощо); 

– друковані видання – на допомогу методисту, вчителю: 
Управління навчальним закладом 
1. Перлик В.В. Інноваційний менеджмент як напрям вдосконалення процесу 

управління якістю освіти / В.В. Перлик // Освіта Сумщини. – 2014. – № 1 (21). –  
С. 14-15. 

2. Перлик В.В. Самовизначення особистості керівника навчального закладу в 
контексті модернізації системи освіти / В.В. Перлик // Освіта Сумщини. – 2014. –  
№ 3 (23). – С. 19-22. 

3. Удовиченко І.В. Андрагогіка: методична К-взаємодія / І.В. Удовиченко // 
Збірник матеріалів  VІ Міжнародного фестивалю педагогічних інформацій. – 
Черкаси: ЧОІППО,  2014. – С. 102-106. 



4. Ведення шкільної документації у початковій школі: методичні 
рекомендації [/ укл. З.В. Декунова, А.М. Лавська]. – Суми Ніко, 2014. – 68 с. 

5. Перлик В.В. Іміджева складова керівника сучасного навчального закладу: 
«Актуальні проблеми публічного управління в Україні»: матеріали круглого столу 
12 червня 2014 року / за ред. О.І. Крюкова. – Суми: ФОП Панасенко, 2014. –  
С. 126-131. 

5. Юрченко Л.І. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів в 
Україні / Л.І. Юрченко // − Освіта Сумщини. − 2014. − № 4. − С. 10-13. 

Кадри 
1. Аналітико-статистичні дані кадрового складу загальноосвітніх 

навчальних закладів Сумської області: довідник [/ упоряд. Н.М. Сукачова]. – 
Суми РВВ СОІППО, 2014. – 122 с. 

2. Банк даних учителів-методистів загальноосвітніх навчальних закладів 
Сумської області [/ упоряд. Н.М. Сукачова. – Суми РВВ СОІППО, 2014. – 154 с. 

3. Сукачова Н.М. Знову і знову шануючи вчительську працю /  
Н.М. Сукачова // Педагогічна трибуна. – 2014. – № 3 (90). – С. 11. 

Методична робота з педагогічними кадрами області 
1. Іваненко Н.Е., Ященко В.В. Бюлетень обласної творчої групи «Візуальне 

програмування» /[ укл. Н.Е. Іваненко, В.В. Ященко. – Суми: РВВ СОІППО,               
2014. – 112 с. 

2. Коренева І.В. Трудовий оллімп Сумщини: інформаційно-методичний 
посібник / [укл. І.В. Коренева]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 30 с. 

3. Попов В.Д. По країнах і континентах: навчальна програма. 7 клас /  
[укл. В.Д. Попов]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 28 с. 

4. Метейко А.В., Коростіль Л.А. Організація викладання хімії у 2014-              
2015 н.р. та все про атестацію: методичні рекомендації для вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів /[ укл. А.В. Метейко, Л.А. Коростіль]. – 
Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 43 с. 

5. Сєрих Л. В. Викладання образотворчого мистецтва за новим державним 
стандартом: методичне забезпечення образотворчого мистецтва, календарно-
тематичне планування уроків. 6 клас: методичний посібник для вчителів 
образотворчого мистецтва /[ укл. Л.В. Сєрих]. – Суми: Ніко, 2014. – 50 с.  

6. Сердюк О.П. Формування вокально-хорових навичок у дітей шкільного 
віку: методичний посібник / [ укл. О.П. Сердюк]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 
60 с. 

Дошкільне виховання 
1. Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах: 

навчально-методичний посібник /[укл. Л.Б. Міщенко]. – Ч. І. – Суми: Ніко, 2014. – 
536 с. 

2. Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах: 
навчально-методичний посібник /[укл. Л.Б. Міщенко]. – Ч. ІІ. – Суми: Ніко,  
2014. – 472 с. 

3. Міщенко Л.Б. Дошкілля Сумщини в інтернет-просторі / Л.Б. Міщенко // 
Педагогічна трибуна. – 2014. –   № 4 (91). – С. 5, 15. 

 
 
 



Початкові класи 
1. Організація навчально-виховного процесу в 2 класі (2014-2015 

навчальний рік). Календарно-тематичне планування: методичні рекомендації / 
[укл. З.В. Декунова, А.М. Лавська]. – Суми: Ніко, 2014. – 80 с. 

2. Організація навчально-виховного процесу в 3 класі (2014-2015 н.р.). 
Календарно-тематичне планування: методичні рекомендації /[ укл. З.В. Декунова, 
А.М. Лавська]. – Суми: Ніко, 2014. – 72 с. 

Навчальні дисципліни в школі 
Історія 
1. Третьякова О.В. Мотиви державотворення у творах Т. Шевченка /                    

О.В. Третьякова // Педагогічна трибуна. – 2014. – № 5 - 6 (92-93). – С. 23-24. 
Географія 
1. Попов В.Д. По країнах і континентах: навчальна програма. 7 клас /[укл. 

В.Д. Попов]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 28 с. 
Хімія 
1. Метейко А.В., Коростіль Л.А. Календарно-тематичне планування з хімії, 

7-9 класи (2014-2015 н.р.): методичні рекомендації для учителів загальноосвітніх 
навчальних закладів / Л.А. Коростіль, А.В. Метейко. – Луганськ: Янтар, 2014. –  
70 с. 

2. Коростіль Л.А., Метейко А.В. Календарно-тематичне планування з хімії, 
10-11 класи (2014-2015 н.р.): методичні рекомендації для учителів 
загальноосвітніх навчальних закладів / Л.А. Коростіль, А.В. Метейко. – Луганськ: 
Янтар, 2014. – 86 с. 

Основи здоров’я та безпеки життєдіяльності 
1. Міщенко Л.Б. Дбають про здоров’я малюків / Л.Б. Міщенко // Педагогічна 

трибуна. – 2014. – № 7 -8 (94 - 95). – С. 15.  
Музичне мистецтво 
1. Сердюк О.П. Формування музичного сприймання в учнів у процесі 

слухання музики / О.П. Сердюк // Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і 
практики: збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-методичної 
конференції-семінару, 27-28 лютого 2014 року. – Київ: Вид-во НПУ  
ім. М.П. Драгоманова, 2014.– С. 132 - 133. 

2. Сердюк О.П. Формирование профессиональной универсальности 
педагога-музыканта на основе педагогических принципов А. Корто / О.П. Сердюк 
// Музыкальное искусство и образование в современном социокультурном 
пространстве: материалы Международной научно-практической конференции, 13-
14 марта 2014 г. в 3 ч. – Хмельницкая-Белгород: Изд-во БГИИК, 2014.– Ч. І. –  
С. 125-130. 

Фізична культура 
1. Організація та методика проведення уроків фізичної культури з дітьми, 

які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи: навчально-
методичний посібник /[ укл. С.С. Кодимський]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. –  
184 с. 

Трудове навчання 
1. Коренева І.В. Руки людські, що створюють красу року / І.В. Коренева // 

Педагогічна трибуна. – 2014. –  №  9 (96). – С. 9.  
 



Виховна робота 
1. Юрченко Л.І. Формування екологічної культури учнівської молоді /  

Л.І. Юрченко // Педагогічна трибуна. − 2014. − № 12. − С. 7-8. 
Обдаровані діти 
1. Удовиченко І.В. Підкорення інтелектуальних вершин учнівських олімпіад 

2914 року / І.В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – 2014. –  № 1-2 (88 - 89). –  
С. 3-6.  

2. Удовиченко І.В. Результати сумчан у ІV етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад 2014 року / І.В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – 2014. – № 4 (91). –  
С. 2-4.  

3. Удовиченко І.В. Учитель року – 2014 / І.В. Удовиченко // Педагогічна 
трибуна. – 2014. – № 4 (91). – С. 4-5.  
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Передовий педагогічний досвід 
1. Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду 

Сумської області 2012-2013 н.р. /[укл. Л.В. Корень; ред. І.В. Удовиченко]. – Суми: 
РВВ СОІППО, 2013. – 30 с. 
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4. Теорія літератури – одна з основ вивчення світової літератури як 
мистецтва слова: з досвіду роботи вчителя світової літератури Василівської 
загальноосвітньої школи Лебединської районної ради Горобець С.В. / 
[узагальнено Захарченко І.О.]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 48 с.  

5. Розвиток інтелектуальних творчих здібностей учнів на уроках світової 
літератури: з досвіду роботи вчителя світової літератури Буринської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Буринської міської ради  
Москаленко А.А. / [узагальнено Захарченко І.О.]. – Суми: РВВ СОІППО, 2014. – 
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– мобільна сторінка методиста: 
1. ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 2014 року. 
2. Методичні рекомендації щодо проведення Єдиного уроку  

«Сумщині – 75». 
3. Нормативно-правове забезпечення викладання історії та правознавства. 
4. Методичне забезпечення викладання історії та правознавства «Державна 

підсумкова атестація – 2014». 
5. Конкурс на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу. 
6. Матеріали на сайт «Обдарованість» (кросворд «Країни Океанії», 

Арктика і Антарктика – історія розподілу, чайнворд «Подорож по країнах»). 
7. Нормативно-правове забезпечення викладання математики. 
8. Програмно-методичне забезпечення викладання математики. 
9. Державна підсумкова атестація – 2014. 
10. Зовнішнє незалежне оцінювання – 2014. 
11. Кабінет математики – творча лабораторія вчителя. 
12. Методична абетка. 
13. Інтелектуальні змагання школярів. 
14. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 

2013-2014 навчальному році. 
15. Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення  

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних 
технологій у 2013-2014 навчальному році. 

16. Перелік грифованої літератури в загальноосвітніх навчальних закладах 
Сумської області у 2013-2014 навчальному році. 

17. Програмно-методичне забезпечення викладання предметів у початковій 
школі. 

18. Інформація «Дидактико-методичне забезпечення викладання курсу 
«Сумщинознавство». 

19. Інформація «Семінар координаторів Всеукраїнської українознавчої гри 
«Соняшник». 

20. Інформація «Свято рідної мови відбулося». 
21. Інформація «Вітаємо переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» в номінації 
«Література». 

22. Інформація «Фінальний етап Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка на Сумщині». 

23. Інформація «Читаємо Шевченка разом». 
24. Інформація «Підготовка словесників до участі у Всеукраїнському 

конкурсі «Учитель року»: важливі акценти». 
25. Інформація «Вітаємо з перемогою філологічно обдарованих учнів та 

студентів Сумщини». 
26. Інформація «Знайомтесь: лідери олімпіадного руху з української мови та 

літератури». 
27. Інформація «Інтелектуальні змагання школярів Що? Де? Коли?». 
28. Інформація «Працею пошановані» (файл книга «Працею пошановані»). 
29. Інформація «Проведення обласної школи майбутнього учителя-

методиста для учителів загальноосвітніх навчальних закладів, які претендують на 



присвоєння педагогічного звання «учитель-методист» у 2014-2015 н.р.,  
2015-2016 н.р.».  

30. Інформація «Підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
географії». 

31. Інформація «Підсумки IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
економіки». 

32. Інформація «Обдарована учнівська молодь Сумщини». 
33. Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення російської мови 

та  світової літератури у 2014-2015 навчальному році. 
34. «Про підсумки Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-2014» та 

організацію конкурсу «Левеня-2015» (жовтень 2014, Web-сторінка методиста). 
35. «Вимоги до ведення сторінок класного журналу навчальних предметів 

«Фізика» та «Астрономія» (червень 2014, Web-сторінка методиста). 
36. Розміщення матеріалів обласного семінару «Інклюзивний підхід до 

побудови навчального процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. 
Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у практику 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами», «Методичних рекомендацій 
щодо викладання навчальних предметів 2014-2015 р (Інклюзивна освіта)», 
створення та наповнення підрозділу «Нормативно-правове забезпечення»; 

37. Робота над структурою та змістом матеріалів для учителів хімії, що 
розміщуються у рубриці «Мобільна сторінка методиста» на сайті Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (вересень 2014 р.). 

38. Інформація про проведення 4 вересня 2014 року семінар-наради 
«Нормативно-правове, інформаційно-методичне забезпечення процесу роботи з 
педагогічними кадрами області у 2014-2015 р.»  (5 вересня 2014 р.); 

39. Інформація про проведення 9 вересня 2014 року 2-го чергового 
засідання обласної школи майбутнього учителя-методиста (15 вересня 2014 р.); 

40. Інформація про «Обласний інструктивно-методичний семінар районних 
(міських) координаторів Міжнародної природознавчої гри «Геліантус» (сайт); 

41. Інформація про «Навчання у біошколі на базі біологічного навчально-
наукового стаціонару «Вакалівщина» (сайт); 

42. Інформація «Стартує Восьмий Всеукраїнський конкурс благодійних 
проектів «Добро починається з тебе» (сайт); 

43. Методичні рекомендації щодо організації дошкільної освіти у 2014-2015 
навчальному році; 

44. Методичні рекомендації з впровадження інноваційних технологій в 
управління школою;  

45. Методичні рекомендації щодо викладання музичного мистецтва в 2014-
2015 навчальному році; 

46. Методичні рекомендації щодо викладання біології та природознавства  у 
2014-2015 навчальному році; 

47. Створення сайту Sumska-trudove для вчителів трудового навчання, 
креслення та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів Сумської області. 
 
 
 
 



– Експериментально-діагностична діяльність: 
– Рецензування матеріалів з досвіду роботи «Упровадження інтерактивних 

технологій навчання для підвищення якості знань учнів на уроках математики» 
вчителя математики Будильського навчально-виховного комплексу: 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів –дошкільного навчального закладу 
Лебединської районної ради Ворожко Людмили Володимирівни (Свєтлова Т.В.). 

– Рецензування власних методичних розробок на звання «учитель-методист» 
учителів української мови та літератури (Шерсюк Л.М.). 

– Рецензування власної методичної розробки на звання «учитель-методист» 
Ковтун Наталії Юріївни, учителя математики вищої категорії Тернівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Недригайлівської районної ради Сумської 
області «Реалізація методу проектів при викладанні математики у середній школі» 
(Свєтлова Т.В.). 

– Рецензування власної методичної розробки на звання «учитель-методист» 

Антоненко Наталії Валеріївни, учителя математики вищої кваліфікаційної 
категорії, старшого учителя Конотопської гімназії Конотопської міської ради 
Сумської області «Формування креативного мислення учнів 5-7 класів у процесі 
навчання математики» (Свєтлова Т.В.). 

– апробація підручників для загальноосвітніх навчальних закладів в 
Сумській області  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 20.08.2012 № 935 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень 
якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 
2012/2013 – 2013/2014 навчальних роках», у загальноосвітніх навчальних закладах 
Сумської області завершено апробацію 6 підручників для 1-го класу: 
«Математика» (Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.), «Математика» (Богданович М.В., 
Лишенко Г.П.), «Образотворче мистецтво» (Калініченко О.В., Сергієнко В.В.), 
«Образотворче мистецтво» (Резніченко М.І., Трач С.К.), «Трудове навчання» 
(Сидоренко В.К., Котелянець Н.В.), «Трудове навчання» (Тименко В.П., 
Веремійчик І.М.). 

В апробації підручників для 1 класу було задіяно 26 загальноосвітніх 
навчальних закладів області,  1187 учнів перших класів: 

– Білопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Білопільської 
районної ради; 

– Охтирська гімназія Охтирської міської ради; 
– Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Роменської міської ради; 
– Верхньосироватська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської 

районної ради;  
– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми; 
– Улянівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради; 
– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської 

ради; 
– Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Роменської міської 

ради; 



– Стецьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Сумської районної 
ради; 

– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка 
м. Суми; 

– Білопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Білопільської 
районної ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Охтирської міської 
ради; 

– Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської 
ради; 

– Великочернеччинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської 
районної ради; 

– Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 м. Суми; 
– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Охтирської міської 

ради; 
– Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської 

ради; 
– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми; 
– Жовтнева спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Білопільської районної 

ради; 
– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Охтирської міської 

ради; 
– Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Роменської міської 

ради; 
– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми; 
– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської 

ради; 
– Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Роменської міської ради; 
– Косівщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Лесі Українки 

Сумської районної ради; 
– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми. 
Зокрема, до апробації кожного підручника залучено: 
– «Математика», Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В. – 5 навчальних закладів, 

238 учнів; 
– «Математика»,  Богданович М.В., Лишенко Г.П. – 5 навчальних закладів, 

215 учнів; 
– «Образотворче мистецтво», Калініченко О.В., Сергієнко В.В. –  

5 навчальних закладів, 233 учня; 
– «Образотворче мистецтво», Резніченко М.І., Трач С.К. – 3 навчальні 

заклади, 139 учнів; 
– «Трудове навчання», Тименко В.П., Веремійчик І.М. – 4 навчальні 

заклади, 188 учнів; 
– «Трудове навчання», Сидоренко В.К., Котелянець Н.В. – 4 навчальні 

заклади, 174 учні. 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2013 

№ 645 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості 



навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 – 
2014/2015 навчальних роках» та з метою створення умов для оновлення змісту 
освіти, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів якісними вітчизняними 
підручниками у 2013/2014 навчальному році розпочато апробацію                               
19 підручників: 

– для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які видані за 
державним замовленням у 2012 році («Математика», Рівкінд Ф.М.,                  
Оляницька Л.В.; «Математика», Богданович М.В., Лишенко Г.П.; «Образотворче 
мистецтво», Калініченко О.В., Сергієнко В.В.; «Образотворче мистецтво», 
Резніченко М.І., Трач С.К.; «Трудове навчання», Сидоренко В.К., 
Котелянець Н.В.; «Трудове навчання», Тименко В.П., Веремійчик І.М.); 

– для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які видані за 
державним замовленням у 2013 році («Українська мова», Єрмоленко С.Я.,       
Сичова В.Т.; «Українська мова», Заболотний О.В., Заболотний В.В.; «Українська 
мова», Глазова О.П.; «Німецька мова» (1-й рік навчання), Сидоренко М.М.,            
Палій О.А.; «Німецька мова» (1-й рік навчання), Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.; 
«Французька мова» (1-й рік навчання), Клименко  Ю.М.; «Образотворче 
мистецтво», Желєзняк С.М., Ламонова О.В.; «Образотворче мистецтво», 
Калініченко О.В., Масол Л.М.; «Основи здоров’я», Бойченко Т.Є.,                  
Василенко С.В., Гущина Н.І., Василашко І П., Коваль Н.С., Гурська О.К.; «Основи 
здоров’я», Бех І.Д., Воронова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.; «Основи 
здоров’я», Бех І.Д., Воронова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.; «Російська 
мова» (1-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою, 
Полякова Т.М., Самонова О.І.; «Українська мова» для ЗНЗ з навчанням 
російською мовою, Заболотний О.В., Заболотний В.В. 

До участі в апробації залучено 51 навчальний заклад, загальна кількість 
учнів – 3429 (2 клас – 784; 5 клас – 2645), а саме: 

 «Математика» 2 клас, Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В. –118 учнів; 
 «Математика» 2 клас, Богданович М.В., Лишенко Г.П. – 126 учнів; 
 «Образотворче мистецтво» 2 клас, Калініченко О.В., Сергієнко В.В. –               

126 учнів; 
 «Образотворче мистецтво» 2 клас, Резніченко М.І., Трач С.К. –                 

122 учні; 
 «Трудове навчання» 2 клас, Сидоренко В.К., Котелянець Н.В. –               

162 учні; 
 «Трудове навчання» 2 клас, Тименко В.П., Веремійчик І.М. –                   

130 учнів; 
 «Українська мова» 5 клас, Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. – 160 учнів; 
 «Українська мова» 5 клас, Заболотний О.В., Заболотний В.В. –                

157 учнів; 
 «Українська мова» 5 клас, Глазова О.П. – 117 учнів; 
 «Німецька мова» (1-й рік навчання), Сидоренко М.М., Палій О.А. –  

252 учні; 
 «Німецька мова» (1-й рік навчання), Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф. –  

303 учні; 
 «Французька мова» (1-й рік навчання), Клименко  Ю.М. – 232 учні; 
 «Образотворче мистецтво», Желєзняк С.М., Ламонова О.В. –                     



300 учнів; 
 «Образотворче мистецтво», Калініченко О.В., Масол Л.М. –                      

271 учень; 
 «Основи здоров’я», Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І., 

Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К. – 286 учнів; 
 «Основи здоров’я», Бех І.Д., Воронова Т.В., Пономаренко В.С.,                  

Страшко С.В. – 143 учні; 
 «Російська мова» (1-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською 

мовою, Корсаков В.О. – 179 учнів; 
 «Російська мова» (1-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською 

мовою, Полякова Т.М., Самонова О.І – 115 учнів; 
 «Українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою», 

Заболотний О.В., Заболотний В.В. – 130 учнів. 
У розрізі загальноосвітніх навчальних закладів: 

 Дубовязівський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Конотопської районної 
ради; 

 Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми; 
 Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 м. Суми; 
 Боромлянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Тростянецької 
районної ради; 

 Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 
 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради; 

 Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської 
міської ради; 

 Шосткинська спеціалізована школа І супеня № 13 Шосткинської 
міської ради; 

 Тростянецька спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької 
районної ради; 

 Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Ямпільської районної 
ради; 

 Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської 
міської ради; 

 Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 м. Суми; 
 Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради; 
 Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Роменської 

міської ради»; 
 Тростянецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Тростянецької 

районної ради; 
 Лебединська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської 

міської ради; 
 Попівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Конотопської районної 

ради; 
 Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми; 



 Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької 
районної ради; 

 Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 
Шосткинської міської ради; 

 Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми; 
 Глухівська загальноосвітня школа-інтернат Сумської обласної ради; 
 Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми; 
 Липоводолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради; 
 Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 Шосткинської 

міської ради; 
 Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської 

міської ради; 
 Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми; 
 Берестівська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів Липоводолинської 

районної ради; 
 Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської 

міської ради; 
 Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу І.М. Середи Великописарівської районної ради; 
 Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Роменської 

міської ради; 
 Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської 

міської ради; 
 Шосткинська гімназія Шосткінської міської ради; 
 Синівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської 

районної ради; 
 Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми; 
 Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 м. Суми; 
 Олександрівська гімназія Сумської міської ради; 
 Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 м. Суми; 
 Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми; 
 Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми; 
 Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської 

районної ради; 
 Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 

Шосткинської міської ради; 
 Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської 

міської ради; 
 Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Шосткинської 

міської ради; 
 Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «ліцей» Ямпільської 

районної ради; 
 Ямпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської 

районної ради; 
 Бочечківський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа        



І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Конотопської районної 
ради; 

 Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Тростянецької 
районної ради; 

 Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 м. Суми; 
 Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 м. Суми; 
 Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 м. Суми; 
 Шосткинський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа       

І-ІІІ  ступенів № 9 – дошкільний навчальний заклад Шосткинської 
міської ради. 

На виконання наказів управління освіти і науки облдержадміністрації від 
31.08.2011 № 646 «Про проведення апробації авторської програми курсу за 
вибором «Сумщинознавство» для початкових класів загальноосвітніх навчальних 
закладів області у 2011-2012 навчальному році» та від 12.06.2012 № 509-ОД «Про 
продовження термінів проведення апробації авторської програми курсу за 
вибором «Сумщинознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської 
області», з метою вивчення особливостей рідного краю, дотримання наступності 
між початковою та загальною середньою освітою, авторським колективом 
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та обласного 
управління освіти і науки (Удовиченко І.В., Сопіна Л.М., Ганжа Н.П.) розроблено 
навчальну програму курсу за вибором «Сумщинознавство».  

Програма розрахована на три роки вивчення курсу (по 34 години кожен) з 
послідовним ускладненням. Апробація авторської програми «Сумщинознавство» 
проводиться у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів 8 районів 
та 5 міст Сумської області (Білопільський, Глухівський, Конотопський, 
Лебединський, Путивльський Серединобудський, Сумський, Ямпільський райони 
та міста Охтирка, Лебедин, Конотоп, Ромни, Суми). 

На виконання наказу управління освіти і наук облдержадміністрації від 
14.11.2014. № 562-ОД «Про проведення апробації якості навчальної літератури 
для загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 – 2015/2016 навчальних 
роках» розпочато апробацію підручників для учнів 3-х та 6-х класів у 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Перелік підручників для учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів, що видані за державним замовленням у 2013 та 2014 роках 

 «Літературне читання. Українська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою», Хорошковська О.Н., Охота Г.І.; 

 «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням 
англійської мови», Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.; 

 «Математика. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів,              
Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.; 

 «Математика. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, 
Богданович М.В., Лишенко Г.П.; 

 «Я у світі. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, Бібік Н.М.; 
«Я у світі. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, Тагліна О.В.,     
Іванова Г.Ж.; 

 «Образотворче мистецтво. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних 
закладів, Калініченко О.В., Сергієнко В.В.; 



 «Образотворче мистецтво. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних 
закладів, Резніченко М.І., Трач С.К.; 

 «Мистецтво. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, 
Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В.; 

 «Трудове навчання. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, 
Сидоренко В.К., Котелянець Н.В., Агєєва О.В.; 

 «Трудове навчання. 3 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів, 
Веремійчик І.М., Тименко В.П. 

Задіяні в апробації навчальні заклади: 
– Тарасівський навчально-виховний комплекс : загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Великописарівської районної; 
– Вільненський навчально-виховний комплекс: Великописарівської 

районної ради; 
– Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Радіка 

Руднєва Путивльської районної ради; 
– Путивльське навчально-виховне об’єднання: спеціалізована 

загальноосвітня школа І ступеня – гімназія – дошкільний навчальний заклад 
(центр розвитку дитини) Путивльської районної ради; 

– Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 м. Суми; 
– Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької 

районної ради; 
– Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 Конотопської 

міської ради; 
– Охтирська гімназія Охтирської міської ради; 
– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка  

м. Суми; 
– Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 м. Суми; 
– Зноб-Новгородська загальноосвітня І-ІІІ ступенів Середино-Будської 

районної ради Сумської області; 
– Лебединська спеціалізована I-III ступенів № 7 Лебединської міської 

ради Сумської області; 
– Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Конотопської 

міської ради; 
– Охтирська гімназія Охтирської міської ради; 
– Ведмежівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської 

районної ради; 
– Середино-Будська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. № 2 Середино-

Будської районної ради; 
– Лебединська загальноосвітня I-III ступенів № 5 Лебединської міської 

ради; 
– Конотопський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  

І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Казка» Конотопської міської ради; 
– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської 

ради; 
– Андріяшівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської 

районної ради; 



– Слоутський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Глухівської районної ради; 

– Лебединська загальноосвітня I-III ступенів № 5 Лебединської міської 
ради; 

– Конотопський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа       
І ступеня – дошкільний навчальний заклад Конотопської міської ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2  Охтирської 
міської ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6  Охтирської 
міської ради; 

– Баницький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа                
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Глухівської районної ради; 

– Овлашівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Роменської районної 
ради; 

– Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської 
міської ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5  Охтирської 
міської ради; 

– Лебединська спеціалізована I-III ступенів № 7 Лебединської міської 
ради; 

– Дунаєцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа                 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Глухівської районної ради; 

– Рогинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської районної 
ради; 

– Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської 
міської ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 9 Охтирської міської 
ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Охтирської 
міської ради; 

– Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Глухівської 
районної ради; 

– Лебединська загальноосвітня I-III ступенів № 5 Лебединської міської 
ради; 

– Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської 
міської ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської 
ради; 

– Ворожбянський навчально-виховний комплекс: загально-освітня школа 
І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад № 4 Білопільської районної; 

– Василівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Роменської районної 
ради; 

– Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської районної 
ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської 
ради; 



– Лебединська загальноосвітня I-III ступенів № 5 Лебединської міської 
ради; 

– Коровинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Недригайлівської 
районної ради; 

– Журавський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Середино-Будської районної ради; 

– Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Конотопської 
міської ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської 
ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Охтирської міської 
ради; 

– Лебединська спеціалізована I-III ступенів № 7 Лебединської міської 
ради; 

– Лебединська загальноосвітня I-III ступенів № 5 Лебединської міської 
ради; 

– Середино-Будська загальноосвітня І-ІІІ ступенів № 1 Середино-
Будської районної ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської 
ради; 

– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Охтирської міської 
ради; 

– Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської 
міської ради. 

Перелік підручників для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів, що видані за державним замовленням у 2014 році 

 «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів,           
Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т., Жук М.Г.; 

 «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів, Заболотний 
О.В., Заболотний В.В.; 

 «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів,  
Глазова О.П.; 

 «Німецька мова (2-й рік навчання)» для загальноосвітніх навчальних 
закладів, Сидоренко М.М., Палій О.А.; 

 «Німецька мова (2-й рік навчання)» для загальноосвітніх навчальних 
закладів, Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.; 

 «Французька мова (2-й рік навчання)» для загальноосвітніх навчальних 
закладів, Клименко Ю.М.; 

 «Французька мова (2-й рік навчання)» для загальноосвітніх навчальних 
закладів, Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.; 

 «Мистецтво (інтегрований курс)» підручник для 6 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів, Масол Л.М.; 

 «Образотворче мистецтво» для загальноосвітніх навчальних закладів, 
Железняк С.М., Ламонова О.В.; 

 «Образотворче мистецтво» для загальноосвітніх навчальних закладів, 
Калініченко О.В., Масол Л.М.; 



 «Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів, 
Бойко В.М., Міхелі С.В.; 

 «Географія» для загальноосвітніх навчальних закладів, Пестушко В.Ю., 
Уварова Г.Ш.; 

 «Географія» для загальноосвітніх навчальних закладів, Гільберг Т.Г., 
Паламарчук Л.Б.; 

 «Основи здоров’я» для загальноосвітніх навчальних закладів, 
Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Василенко С.В., Гурська О.К., Гущина Н.І., 
Коваль Н.С.; 

 «Основи здоров’я» для загальноосвітніх навчальних закладів, Бех І.Д.,  
Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.; 

 «Російська мова (2-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням українською мовою», Корсаков В.О., Сакович О.К.; 

 «Російська мова (2-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням українською мовою», Полякова Т.М., Самонова О.І., 
Приймак А.М.; 

 «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
російською мовою», Заболотний О.В., Заболотний В.В.; 

 «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
російською мовою», Ворон А.А., Солопенко В.А. 

Задіяні в апробації навчальні заклади: 
– Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6  Лебединської 

міської ради; 
– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської 

ради; 
– Токарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; 
– Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

Великописарівської районної ради; 
– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми; 
– Капустинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Липовдолинської 

районної ради; 
– Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної 

ради; 
– Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  

ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради; 
– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми; 
– Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 Конотопської 

міської ради; 
– Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Глухівської міської 

ради; 
– Дунаєцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Глухівської районної ради; 
– Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми; 
– Берестівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Липоводолинської 

районної ради; 
– Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської 

міської ради; 



– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми; 
– Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу І.М. Середи Великописарівської районної ради; 
– Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Роменської міської 

ради; 
– Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської 

ради; 
– Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької 

районної ради; 
– Глухівська загальноосвітня школа-інтернат Сумської обласної ради; 
– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25 м. Суми; 
– Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради; 
– Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  

ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради; 
– Уляновський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради; 
– Олександрівська гімназія Сумської міської ради; 
– Путивльське навчально-виховне об’єднання: спеціалізована 

загальноосвітня школа І ступеня – гімназія – дошкільний навчальний заклад 
(центр розвитку дитини) Путивльської районної ради; 

– Солдатський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Великописарівської районної ради; 

– Добрянський навчально-виховний комплекс Великописарівської районної 
ради; 

– Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 м. Суми; 
– Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області; 
– Конотопська гімназія Конотопської міської ради; 
– Верхньосироватська спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів Сумської 

районної ради; 
– Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської 

міської ради; 
– Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа                

І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради; 
– Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми; 
– Чупахівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Охтирської районної 

ради; 
– Лебедівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Конотопської районної ради; 
– Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської 

міської ради; 
– Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради; 
– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 м. Суми; 
– Хухрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Охтирської районної 

ради; 
– Козацький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня  школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Конотопської районної ради; 



– Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 Конотопської 
міської ради; 

– Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради; 

– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка  
м. Суми; 

– Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми; 
– Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Суми; 
– Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 м. Суми; 
– Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 м. Суми; 
– Охтирська гімназія Охтирської міської ради; 
– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської 

ради; 
– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Охтирської міської 

ради; 
– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Охтирської міської 

ради; 
– Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської 

ради; 
– Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Конотопської 

міської ради; 
– Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської 

міської ради; 
– Роменська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. П. Калнишевського 

Роменської міської ради; 
– Роменська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе 

Роменської міської ради; 
– Мутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кролевецької районної 

ради. 
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