
Науково-практичні конференції, круглі столи КЗ СОІППО у 2021 році 

 

№ 

з/п 
Дата 

Тема 

конференції (семінару) 

Кількість учасників 
Перелік навчальних закладів та установ, які взяли 

участь у конференції Усього У т.ч. з інших 

міст (країн) 

1 2 3 4 5 6 

1 04 березня  

2021 року 

V Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Особистісно-професійна компетентність: теорія і практика» 

200 36 Заклади ЗСО, ПО, ВО, П(ПТО) Сумської, м. Глухів 

(ГНПУ ім. О.Довженка), Харківської, Херсонської, 

Хмельницької, Київської, м. Київ,  Миколаївської, 

Закарпатської, Дніпропетровської областей 

2 Лютий-

березень  

2021 року 

Регіональна науково-практична конференція «Краєзнавчі 

діалоги: Сумщина у сув’язі тисячоліть» 

 

40 5 Заклади загальної середньої та вищої освіти України 

3 Квітень  

2021 року 

Обласний круглий стіл «Медіакомпетентність педагога: теорія 

і практика» 

18/16 18/32 Заклади загальної середньої освіти Сумської області та 

України/Заклади дошкільної освіти області 

 Квітень 

2021 року 

ІV Всеукраїнський науково-практичний психологічний 

форум «Психологія розвитку особистості» 

150  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України (лабораторія організаційної та соціальної 

психології; Українська асоціація організаційних 

психологів та психологів праці; Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка (кафедра психології); Полтавський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського; Комунальний заклад 

«Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; заклади 

освіти Сумської області; Інклюзивно-ресурсні центри 

Сумської області.  

4 29.04.2021 р. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

молодих дослідників «Інновації в науці: сучасний вимір» 

120 80 КЗ СОІППО 

5 Травень  

2021 року 

V Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної 

компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти» 

100 50 КЗ СОІППО 

6 Травень 

2021 року 

ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційні технології в роботі практичного психолога» 

150  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України (лабораторія організаційної та соціальної 

психології; Українська асоціація організаційних 

психологів та психологів праці; Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка (кафедра психології); Полтавський обласний 



інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського; Комунальний заклад 

«Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; заклади 

освіти Сумської області; Інклюзивно-ресурсні центри 

Сумської області.  

7 Червень  

2021 року 

IV Всеукраїнська науково-практична конференція з он- лайн 

трансляцією «Формування громадянської культури в новій 

українській школі: традиційні та інноваційні практики» 

100 50 КЗ СОІППО 

8 Вересень-

грудень  

2021 року 

Регіональний семінар:  

«Теорія і методика взаємодії закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти в естетичному вихованні дітей та 

учнівської молоді» 

52 4 Заклади освіти, долучені до Проєкту 

9 Вересень-

грудень  

2021 року 

Круглий стіл (Інтернет): 

«Теорія і методика взаємодії закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти в естетичному вихованні дітей та 

учнівської молоді» 

56 4 Заклади освіти, долучені до Проєкту 

10 16.10.-

25.12.2021 

року 

VІІ щорічна он-лайн науково-освітня виставка «Інноваційні 

стратегії інформатизації освіти» 

50 10 Заклади загальної середньої освіти Сумської області та 

України 

11 Жовтень  

2021 року 

Обласний круглий стіл «Медіакомпетентність педагога: теорія 

і практика» 

18/16 18/32 Заклади загальної середньої освіти Сумської області та 

України/Заклади дошкільної освіти області 

12 Листопад  

2021 року 

Круглий стіл на тему «Теоретико-методичні засади розвитку 

особистісно-професійної компетентності педагога в системі 

післядипломної педагогічної освіти» на базі комунального 

закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

35 15 ДНУ «ІМЗО» 

КЗ СОІППО 

13 Листопад  

2021 року 

V всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Здоров’я, добробут, освіта для сталого розвитку» 

100 10 Освітні установи України 

14 Грудень 

2021 року 

Круглий стіл «Інформаційно-цифрова компетентність 

педагогів, як провідна у професійній підготовці» 

50 - КЗ СОІППО, Сумська гімназія № 1 

15 Грудень  

2021 року 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» 

120 40 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України 

Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка 

Запорізький національний університет 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

(Алматы, Казахстан) 

Gdaсska Wyїsza Szkoіa Humanistyczna (Gdaсsk, Polska) 

Lycee Rostand, Chantilly, (République Française) 



16 Грудень 2021 

року 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний психологічний 

форум «Соціально-психологічні аспекти розвитку 

особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 

інноваційних змін» 

150  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України (лабораторія організаційної та соціальної 

психології; Українська асоціація організаційних 

психологів та психологів праці; Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка (кафедра психології); Полтавський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського; Комунальний заклад 

«Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; заклади 

освіти Сумської області; Інклюзивно-ресурсні центри 

Сумської області.  

17 Жовтень-

листопад 

2021 року 

Всеукраїнська історико-краєзнавча науково-практична 

конференція «Сумські історико-краєзнавчі студії» 

80  Національна спілка краєзнавців України, 

Сумське міське об’єднання громадян 

«фонд підтримки інформаційних проектів «Алгоніка» 

18 Протягом року Технічний супровід організації дистанційного навчання у 

закладах освіти 

100 100 Заклади загальної середньої освіти Сумської області 

 


